Reisverslag Iris ter Pelle Sicilië zomer 2017.
Eindelijk was het dan zover, 9 juli ons vertrek naar Schiphol om vervolgens naar Sicilië te vliegen. Na
kennis te hebben gemaakt met onze reisgenoten en de nodige vertraging was het dan eindelijk
zover.
Voor Iris was het erg leuk om na jaren weer eens op vakantie te gaan en te kunnen vliegen.
De aankomst was minder leuk. Alle drie de elektrische rolstoelen bleken bij aankomst in Catania
Airport kapot te zijn en het heeft wel een tijdje geduurd voordat deze enigszins gerepareerd waren
zodat er in ieder geval weer mee gereden kon worden. Ondertussen werden we getrakteerd op
hapjes en sapjes omdat het al zo laat was.
Met de belofte dat er de volgende dag een monteur zou komen om de rolstoelen verder te
repareren gingen we in de bus die ons verder naar “Kikki Village Resort” zou brengen.
Dit duurde langer dan ons was verteld en onderweg keken we onze ogen uit. We hebben nogal wat
spontaan beginnende brandjes gezien langs de snelweg, waar niemand van op scheen te kijken. De
brandweer was daar nergens te bekennen.
Aangekomen bij “Kikki Village Resort” waren we blij verrast over de prachtige locatie met een mooi
zwembad. Geen overbodige luxe in die warmte.

We kregen sleutels van de huisjes en
de directeur liep mee. Eenmaal
binnen gekomen sloeg de schrik ons
om het hart. Een mooi huisje, maar
totaal niet aangepast. Geen hooglaagbed, geen aangepast toilet, geen
douchestoel en geen tillift.
Vervolgens heb ik de directeur hierop
aangesproken en gezegd dat we
meerdere mails hadden verstuurd
waarin wij hadden vermeld wat wij
nodig hadden en gezegd dat de Lions
uit Nederland er ook nog achteraan
had gebeld. De directeur bleef erbij dat hij nooit een mail had ontvangen.
Ik heb duidelijk gemaakt dat Iris op deze manier niet kon slapen en douchen etc. Hierop beloofde hij
om het in orde te maken. Wij konden gaan eten en dan zouden zij het regelen.
Wij zijn toen gaan eten 22.15 uur en we hebben er een wijntje bij gevraagd. Alle zes. Dat hadden we
wel verdiend. Iris en ik zijn ruim zestien uur onderweg geweest.
Bij terugkomst was er inderdaad een hoog-laagbed en dat was ook keurig opgemaakt. En een
douchestoel en een tillift die handmatig bediend moest worden met helaas geen goede tilzak. Iris is
er de eerste keer al uitgevallen. Ik heb hulp van sterke mannen moeten halen. Die lift konden we dus
niet meer gebruiken. Er kwam geen andere voor in de plaats. Ook is de beloofde monteur voor de
rolstoelen die week niet meer geweest. Die hele week heb ik Iris zelf moeten tillen op een paar
uitzonderingen na waarbij ik hulp kreeg van de buurvrouw, en de verpleegkundige van de buurman.
De badkamer was niet al te slim ingericht er was n.l. een hoge rand om de douche waardoor ik erg
veel kracht nodig had om de douchestoel met Iris erin erover heen te hengsten. Ook was er maar één
armsteun langs de toilet i.p.v. twee wat bij ons gebruikelijk is.
Bij navraag of er nog een andere tillift zou komen voor Iris werd ontwijkend geantwoord en
halverwege de week vertelde Stefania mij dat er geen andere tillift meer zou komen, maar ik zou
hulp krijgen. De medewerkster van het park heeft mij in totaal 3x geholpen en daarna werd de
telefoon niet meer opgenomen als ik s’ avonds belde om hulp te vragen.
Daar waren we niet blij mee. Onze andere medereiziger kon mede door het gebrek van een goede tillift niet aan het ontbijt mee doen omdat het na twaalven was voordat hij gedoucht en in de kleren
was. Toen we dat doorkregen brachten wij een ontbijtje naar hun huisje.
De volgende dag hadden we een rustige dag met introducties en activiteiten om elkaar wat beter te
leren kennen en het zwembad in Kikki Village zelf. Er werd toen ook afgekondigd dat er geen wijn
meer gedronken mocht worden bij het eten. Iets wat wij als groep belachelijk vonden; alsof we bij de
blauwe knoop aangekomen waren. We hadden ons toch echt niet misdragen de vorige avond. Niet
leuk als je op vakantie bent.
Verdere activiteiten die week, tweemaal naar het strand in het stadje Pozzallo met de prachtige bus
van de Lions, en de vaste chauffeur. Het strand was wat minder geschikt voor de rolstoelers met

elektrische rolstoel, maar het was leuk om wat meer van de omgeving en de zee te zien. In de
middag was er een workshop “How to make chocolate” en in de avond recreatieve activiteiten.
Woensdag was in de ochtend “Pool Diving” en in de middag de Opening Camp Ceremony met
vlaggen van alle verschillende landen. Dit liep verschrikkelijk lang uit omdat er gewacht moest
worden op leden van de Lions van die van buitenaf kwamen.
Donderdag weer een ochtend strand en in de middag naar de stad Pozzallo. s’Avonds was er
“Sightseeing” in de stad Scicli. In de avond hebben wij als groep afscheid genomen van Laurens die
met zijn begeleidster weer terug naar Nederland zou vliegen. Dat zette wel even een domper op de
sfeer.

Op vrijdag gingen we naar Ragusa om naar
het ‘Donnafugata castle” te bekijken en de
lunch in Modica te gebruiken. In de avond
was er muziek en konden we Siciliaanse
kazen proeven en barbecueën.
De volgende dag was daar het afscheid
alweer van Kikki Village Resort en gingen we
met de bus naar de stad Syracusa om het
historische centrum te bekijken en het
Griekse Theater te bekijken. Daarna gingen
we met de bus naar onze volgende locatie,
‘Casa Vacanze Concettina”. Dat viel tegen qua
omgeving en geen zwembad. Gelukkig waren
hier wel alle hulpmiddelen aanwezig. We
konden toen nog niet voorzien hoe vol het
programma zou zijn de komende week.
Zondag was er de ‘Etna tour on jeep’ en
boogschieten in the ‘Young Man’s House” en
in de middag naar een wijnproeverij. Maandag sightseeing in the town of Messina. Dinsdag ezeltje
rijden op de Etna. Hier hebben beleefd voor bedankt en zijn die ochtend in de casa gebleven. s’
Avonds ”Sightseeing in the town of Taormina” en diner in Taormina. Helaas bleek toen we bij het
restaurant aan waren gekomen, dat de elektrische rolstoelen niet naar beneden konden. Er moest
toen op stel en sprong een ander restaurant gezocht worden waar wel twee elektrische rolstoelen
naar binnen zouden kunnen. Dit was erg vervelend voor de betrokkenen om niet bij de groep te
kunnen blijven. Het duurde daarna nog zeker 45 minuten voor er een restaurant gevonden was waar
zij wel naar binnen konden. Door deze tegenvaller werd het 2.00 uur in de nacht voordat we in bed
lagen.
Woensdag was er de presentatie van de verschillende landen op de casa zelf. Dit ging erg
onprofessioneel en rumoerig. We waren erg teleurgesteld dat de aanwezige mensen niet het fatsoen
op konden brengen om naar een ander te luisteren en sommigen praatten er gewoon doorheen. Van
de hele groep waren er maar 3 met een power point presentatie waaronder Iris en de rest maakte
zich ervan af door een verhaaltje van een blaadje voor te lezen de meesten in het Italiaans en dat
moest dan later weer vertaald worden in het Engels.

In de middag gingen we naar Catania. Donderdag gingen we naar “Etna Adventure Park” wat een
klim-bos bleek te zijn. Leuk voor ons, minder voor Iris.
Vrijdag hadden we eindelijk eens niets in de ochtend. In de middag gingen we met de bus naar “Il
Picciolo Etna Resort” waar de vlaggenceremonie plaatsvond. Er werd helaas veel in het Italiaans
gespeecht waardoor het voor ons een erg saaie bedoening was. Ook dit liep grandioos uit. Daarna
hebben we nog erg lang buiten moeten wachten voordat we aan tafel konden. Wij hebben toen zelf
maar een glas wijn besteld.
Zaterdag zijn we naar de stad Randazzo geweest en s’ avonds was er een vlieger festival. Daarna was
er het avondeten en toen we om 23.50 terugkwamen bleek er een surpriseparty georganiseerd te
zijn met een goochelaar ter afsluiting. Helaas brachten Iris en ik het niet meer op om daar nog een
paar uur voor te gaan zitten. Wij zijn dan ook naar bed gegaan.
Zondag was er het afscheid en vertrek.
Conclusies:
De Italianen hebben met goede bedoelingen allerlei moois willen laten zien. En we hebben ook veel
moois gezien. Maar het programma is te vol voor mensen met een handicap, zelf voor mensen
zonder handcap. De aanpassingen in Kikki Village zijn niet afdoende voor rolstoelers. In het tweede
verblijf idem. Als Iris onder de douche moest, stond ik continu met de trekker het water weg te
vegen. Anders liep het water zo de kamer in. Het water stroomde ook langs de muur van de stortbak.
Dat heb ik direct bij een medewerker daar gemeld zonder resultaat. Toen ik een filmpje aan Stefania
had laten zien werd het wel direct gerepareerd. In Kikki Village hebben we maar twee of drie keer
gebruik kunnen maken van dat heerlijke zwembad omdat we in de middag ook weer zo nodig iets
moesten. We moesten badmutsen kopen omdat je zonder niet in het zwembad mocht en vervolgens
kregen we ze een dag later gratis met een rugtasje en handdoek. Niet goed over nagedacht. Erg
jammer dat het programma zo vol zat. Het boek dat ik bij me had is mijn tas niet uit gekomen. Voor
de rust hoef je het niet te doen.
De toiletgang is een groot probleem voor rolstoelers in Sicilië. Het is in iedere stad een grote
zoektocht naar een fatsoenlijk toilet en daar gaat veel tijd mee gemoeid. Rolstoelers kunnen bijna
nergens naar binnen door de hoge stoepen. Iris en Glenn waren een bezienswaardigheid met hun
elektrische rolstoel. We hebben maar één keer een andere man gezien in een rolstoel. Verder
hebben we nog nooit zoveel kerken in een vakantie bezocht. Dat werd op een gegeven moment zelfs
vervelend, zeker voor de jongeren. En de excursies hadden een erg verplichtend karakter. Iris was
oververmoeid en viel overal in slaap. De dagen waren ook te lang. We kwamen geen avond voor
twaalf uur in bed, maar de volgende dag liep wel mijn wekker om 7.30 uur af, want je moest wel voor
10.00 uur aan het ontbijt zitten. Verder werd het op een gegeven moment ergerlijk dat we elke
ochtend tijden op de bus moesten wachten omdat die elke dag te laat was en daardoor liep het hele
programma weer uit.
Het hele gedoe met Laurens en hoe dat afgelopen is, lag niet alleen aan Laurens, maar de betrokken
Italianen hebben hier ook een niet al te frisse rol in gespeeld door iedere keer van alles te beloven en
het dan vervolgens niet te doen. De monteurs die nooit meer zijn geweest voor de rolstoelen. Ook
het gebrek aan een goede tillift heeft hier een belangrijke rol in gespeeld. En hoe er met de
ziekenhuisopname van de Oostenrijkse mevrouw is omgegaan, was ook niet al te fris.

Iris heeft nog lang nodig gehad om te herstellen en ik had gelukkig nog een week vakantie om bij te
komen. Hoe opgewekt ik je dit nog allemaal heb verteld aan de telefoon snap ik nu zelf ook niet
meer.
Iris en ik hebben er allebei een dubbel gevoel aan over gehouden. Het heeft ons veel energie en geld
gekost.
Ralph, je vertelde dat je in Genéve hebt afgesproken met Stefania eind september.
Nog een laatste tip, laat een ervaringsdeskundige vooraf de locaties inspecteren zodat niemand dit
meer hoeft mee te maken.

Vriendelijke groet,
Antoinette Druppers en Iris ter Pelle

