Nieuwsbrief Kamp 2017 (2)

Stichting Vrienden Speciale Kinderhulp

Ermelo, 24 juli 2017.
Beste allemaal,
Vorige week zondag is kamp 2017 van start gegaan.
ZONDAG De leiding stond al een tijdje op de oprit te kijken of er wat aan kwam maar voorlopig was alleen
het koetsje in zicht. Gelukkig zagen we na enige tijd aan de andere kant van het veld ook de bus langs
komen die ongeveer om 12.00 uur arriveerde.

Uit de bus kwamen 44 kinderen 6 leiding en 1 chauffeur. Ze hadden in de koffer opslag ook de zon
meegenomen dus dat kwam goed uit.
Net als voorgaande jaren gingen de kinderen gezellig eerst op onderzoek uit in het kamp; de leiding ging
aan de koffie en de kinderen aan de limonade met iets lekkers.
Dat hadden ze ook wel nodig na een rit van ruim 20 uur.

’s Avonds hadden we ons traditionele griezeldiner. Aan het eind van het diner vertellen we de kinderen de
regels van het kamp. Ze krijgen allemaal een dagboek en een rugzak en een naamkaartje zodat we alle
kinderen makkelijk kunnen herkennen.
Daarna gingen de kinderen moe maar voldaan naar bed. En de leiding? Die hield het ook al vroeg voor
gezien.
MAANDAG hebben we alle foto’s van de kinderen en de groepsfoto gemaakt.
De kinderen maken dan kaarten voor thuis en met de kaart voor de ouders wordt gelijk ook een groepsfoto
opgestuurd. Ook gingen de kinderen labeltjes voor hun rugzakken maken zodat ze makkelijk te herkennen
zijn.

’s Middags zijn we met de kinderen naar het zwembad geweest. Dan zijn ze ook gelijk allemaal lekker
schoon.

DINSDAG hebben we op het kamp indianendag gehad. Dat is altijd een wel wat hectische activiteit omdat
er zoveel moet gebeuren en moet worden klaargezet maar met hulp van onze trouwe Petra lukt het altijd
weer. De kinderen genoten van de gezelligheid en het mooie weer. Ton ging een van onze Kroatische
leiding ophalen in Eindhoven omdat deze met het vliegtuig kwam.
’s Avonds hadden we nog een gezellig kampvuur en gingen we marshmallows maken. Lekker hoor.

WOENSDAG waren we te gast in het Dolfinarium. Daar genoten de kinderen van een leuke show
en van de rust op het park. Er was code oranje afgegeven dus dan komen er niet zo veel mensen, dat
merkten we echt. En het weer? Drie donderklappen die de moeite niet waard waren en drie regendruppels
alhoewel we nog steeds twijfelen of het regen was of dat het de walrussen of de dolfijnen waren die ons
aan het nat spetteren waren.

DONDERDAG hadden we een activiteit op het kamp. De roofvogels en uilen kwamen langs en gaven een
mooie show.
De kinderen zien thuis vaak wel roofvogels vliegen maar weten niet hoe zuinig ze hier op moeten zijn en
hoe mooi ze zijn. Nu zien ze uilen en andere roofvogels voorbij komen die ze zelf op hun arm mogen

houden. De kinderen genoten met volle teugen en na afloop van de show kregen ze zelf ook vogelvoer te
eten maar wel gepoft natuurlijk.
De kinderen gingen zelf aan de slag en maakten een vogelhuisje, een uiltje, en een vliegende vogel.
Al met al was het weer een mooie dag en ook het weer zat meer want ’s middags hadden we een heerlijk
zonnetje.

VRIJDAG hadden we een nieuwe activiteit op het sportieve vlak. Omdat onze financiën steeds minder
worden moeten we bezuinigen op uitstapjes.
We zagen dat vlakbij ons kamp in Putten een minigolf was, Terra Nova, die bij slecht weer ook binnen te
doen was. We hebben deze minigolf aangeschreven en we mochten op een ochtend tegen een speciale
prijs komen minigolfen.
Veel van onze activiteiten buiten de deur zijn gesponsord of gedeeltelijk gesponsord en daar zijn we echt
heel erg blij mee, anders zouden deze niet georganiseerd kunnen worden.
Het minigolfen was een succes. De kinderen hadden het nog nooit gedaan maar ze sloegen hun balletjes
als volleerde professionele golfers.

Om 12 uur vertrokken we richting Ermelo na op de parkeerplaats onze lunch opgepeuzeld te hebben. In
Ermelo werden we verwacht bij Delphindoorski, waar Cas en Inez hun hele bedrijf voor ons open gesteld
hadden. Zelfs op de parkeerplaatsen was van alles afgezet zodat we konden touwtrekken,
spijkerbroekhangen, spijkerslaan enz.
Binnen konden de kinderen sleetje rijden en mochten ze op de klimwand, uiteraard onder deskundige
begeleiding.

Vanaf 1 uur tot half zes waren ze bezig en ze hadden moeite om naar huis te gaan. Maar gezellig was het.
Zeker de moeite waard om eens een kijkje te gaan nemen en om er een kinderfeestje te houden.

Wij hebben erg genoten, Cas en Inez hartelijk dank!

’s Avonds ging het feest nog even door. Het was erg mooi weer en de kinderen mochten in het zwembadje.
Een van onze chauffeurs was in een jolige bui en duwde de leiding in het bad en ja dat heeft hij geweten hij
ging er uiteraard ook in en na enige worsteling ging ook onze Ton het water in.
Zoveel lol met een zwembadje.

ZATERDAG kwam Nel van Roon met een afgeladen auto. Ze komt al vele jaren op het kamp om samen
met de kinderen cupcakes te versieren. Een rekening krijgen we nooit, ook iemand met een gouden hart.
Nel: de kinderen vonden het leuk om de cupcakes te maken maar nog leuker om ze op te eten.
Ook de sponsors hebben er de andere dag van genoten.

ZONDAG kwamen er verschillende sponsors langs. Vanuit het Westland was daar mevrouw Jansen met
een buurvrouw, (ze heeft altijd cadeautjes voor iedereen en ook voor de kinderbingo), vanuit Vlaardingen
Anke en Ineke (zij hebben samen met Veronique en tante Netta de knuffels voor de kinderen gekocht), en
vanuit de kerk in Ermelo kwamen ook verschillende mensen waaronder Sjef en Gerda.
Sjef en Gerda maken al vele jaren kaarten die ze verkopen na afloop van de viering in de kerk. De
opbrengst is altijd voor onze stichting.

Dit jaar hadden ze zoveel geld dat we met de kinderen naar Drievliet kunnen gaan. Er ging een luid hoera
op toen bleek dat dit uitje gelukkig door kon gaan.

Het was een gezellige dag waar we met plezier op terug kijken.
En toen was de eerste week om. Een week waarin we heerlijk hebben gegeten dankzij Harold en Janet van
Catering Telgterhoek uit Ermelo. De hele week hebben zij voor onze kinderen gekookt en toen zij daarna
op vakantie gingen hebben ze er voor gezorgd dat we zeker de komende twee weken niets te kort komen.
We mogen de apparatuur van Catering Telgterhoek gebruiken en er staat van alles van het bedrijf bij ons
op het kamp wat we mogen gebruiken. Ook twee mensen die ons nooit vergeten en ons helpen op allerlei
gebieden. Iedere keer als we een boterhammetje eten of bij onze warme hap denken we aan ze!
Ook deze week gaan we met de kinderen veel activiteiten doen. We houden u op de hoogte en hopen
volgende week weer een nieuwsbrief te sturen.
Wij bedanken u allen voor uw inzet op welk gebied dan ook en voor allen die ons financieel steunen: weet
dat deze kinderen het nog steeds goed kunnen gebruiken om een paar dagen naar het rijke Nederland te
komen. Ze zijn blij met de kleinste dingetjes en waarderen alles wat ze krijgen, en onze leiding en wijzelf
waarderen u allemaal zeer en zijn ook blij met alles wat we krijgen.

Tot ziens en met een vriendelijke groet
Stichting Vrienden Speciale Kinderhulp
Ton en Tineke
www.svsk.nl
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