
        

                                                        

Nieuwsbrief  Kamp 2017 (3)                          

Stichting Vrienden Speciale Kinderhulp 

 

Ermelo, 31 aug 2017. 
 
Beste allemaal, 
 
Ons kamp zit er al weer bijna twee weken op. Ik heb onze bevindingen van de eerste week al beschreven 
in nieuwsbrief 2; deze nieuwsbrief geeft een overzicht geven van de tweede week. 
 
WEEKEND In de weekenden mogen de kinderen skypen of kunnen de ouders bellen. Met de scholen zijn 
afspraken gemaakt dat ouders die geen computer en/of internet hebben via de computer van school 
kunnen skypen. 

 
Het hele weekend staan er nu twee laptops op tafel die constant 
over gaan. Sommige ouders bellen ook meerdere keren per dag of 
twee keer in het weekend. 
Gelukkig hebben we geen kinderen met heimwee maar het is toch 
wel heel wat hoe de techniek veranderd is. Vroeger mochten de 
kinderen op kosten van de Stichting twee minuten bellen en zat je 
er bij met een stopwatch nu zitten ze met een koptelefoon achter 
een laptop en kunnen hun vader, moeders, broers, zussen en 
overige familie zien. 
Wat kan er in twintig jaar toch veel gebeuren. 

 
MAANDAG hebben de kinderen hun dagboeken zitten schrijven en de leerkrachten keken toe hoe ze dat 
deden. Als ze voldoende schreven kregen ze een groene sticker en onvoldoende rood en de opdracht om 
toch wat meer te schrijven.  
Er zijn kinderen bij die echt alles bewaren, menu, placemat, vlaggetje van mc Donald, tractaties etc. etc. 
Dat is leuk om te zien want dan weet je dat ze een herinnering maken voor later en dat toch niets kunnen 
vergeten. 
 
’s Middags zijn we met de kinderen wezen zwemmen. 
Zwembad Calluna is een heel fijn zwembad waar we altijd welkom zijn. Twee keer hebben we gratis mogen 
zwemmen en de derde keer werd gesponsord door mw. Trompetter. 
Fijn dat zoveel mensen met ons meeleven en ons willen helpen. 
 

     
 
 
DINSDAG hadden we weer een programma op het kamp. We gingen kleding maken van vuilniszakken en 
allerlei afvalmateriaal. Het enige dat ze extra mochten gebruiken was crêpepapier en ballonnen. As je ziet 
hoe leuke creaties de kinderen hier mee maken krijg je zelf ook zin om iets te maken. 
De kinderen zijn een hele middag bezig en de kosten zijn beperkt. Veel creamateriaal wordt ook weer 
gesponsord of bij elkaar gespaard door diverse mensen. Op deze manier is het mogelijk om ook op kamp 
leuke activiteiten te organiseren. 



   
  
Uiteraard werd deze dag afgesloten met een spetterende modeshow! 
 
WOENSDAG zijn we met de kinderen naar Amsterdam geweest. Eerst kregen we een rondvaart door de 
grachten. We varen nu voor de derde keer met Blueboot en die zorgen er voor dat de kinderen een leuke 
indruk krijgen van Amsterdam. Ook zij hebben de prijs voor ons aangepast waarvoor onze dank. De 
kinderen genieten iedere keer weer met volle tuigen. 
 

     
 

Na de rondvaart gaan we onze boterham altijd op eten in de buurt van een bepaald stadion dat bij de 
kinderen behoorlijk bekend is. Schrijfster van deze nieuwsbrief heeft er nog nooit van gehoord maar het 
schijnt dat het de Arena is, stadion van een of andere voetbalclub Ajax. Kijk als ze het nu nog over DE 
KUIP hebben maar ach, de kinderen weten niet beter. 
De kinderen moeten natuurlijk ook altijd een foto hebben voor dat stadion. Nu de kinderen heb ik wel 
gefotografeerd maar dat stadion niet hoor dat doet onze hoffotograaf wel. 
 

Na de lunch is het altijd even vliegtuigen 
spotten bij de Polderbaan. Een grote 
parkeerplaats en gelukkig gingen er dit keer 
ook vliegtuigen. We gaven de kinderen nog 
allemaal een ijsje en de meneer van de 
patat en ijskraam gaf een hele gulle korting. 
 
Ook hier denken mensen weer met ons mee 
en op deze manier kunnen we het dit jaar 
ook weer tot een mooi kamp maken voor de 
kinderen.  
 
De stichting heeft ook bezuinigd maar de 
kinderen hebben er niet veel van kunnen 
merken, en zo hoort het met bezuinigingen. 
De doelgroep moet het niet merken. 

 
Na alle activiteiten in Amsterdam reden we over de dijk Enkhuizen Lelystad weer terug naar Horst omdat 
McDonald onze kinderen op een hamburger en een frisje trakteerden. Wij kochten er nog een patatje bij en 
ook hier was het weer gezellig en leuk. Dank jullie wel alle McDonald medewerkers in Horst! 



    
 
’s Avonds hadden we pyjama party. Met alle kinderen in de grote zaal film kijken. We hadden drie films en 
alleen de alleroudste kinderen hielden het tot het eind vol. En de leiding? Nou meer dan de helft was onder 
zeil voordat we met de films klaar waren. 
 
WOENSDAG De volgende ochtend mochten de kinderen uitslapen en daarna werden alle lakens, slopen, 
handdoeken en theedoeken verzameld zodat ze gewassen en gestreken konden worden. We hadden dit 
jaar een nieuwe leerkracht in het team en die was dus de klos. Twee grote jongens moesten ook mee want 
het was zwaar en hard werk en de jongens maar klagen. Wassen en strijken dat is het werk van vrouwen, 
ja ze leven daar echt nog van voor de vrouwenemancipatie. Wat een geluk was er te zien op de gezichten 
toen duidelijk werd dat ze alleen maar de vuile lakens enz. in een container hoefde te doen en de schone 
lakens in de auto. Met drie kwartier waren we weer op het kamp. 
 

’s Middags hadden we de goochelshow van Maarten 
Bruins. Onze Fia sponsort deze dag altijd en helaas 
was ze dit jaar niet aanwezig maar we hebben wel aan 
haar gedacht.  
 
Een groot aantal kinderen heeft kaarten gemaakt en 
die hebben we naar haar toe gestuurd en we hebben 
ook een foto gemaakt van ‘haar duif’.  
 
De kinderen hebben zelf ook nog gegoocheld en aan 
het eind van het spektakel kregen ze hiervoor een 
diploma. 
 
 

          
 
VRIJDAG Afgelopen vrijdag zijn we met de kinderen naar een kaarsenmakerij in Emst geweest. 
Hier komen we al 20 jaar en het blijft leuk om met de kinderen eerst kaarsen te maken en daarna naar de 
waterspeeltuin te gaan. 
 
De hele middag is het droog gebleven maar toen het ging betrekken was het toch wel tijd om naar huis te 
gaan. 



     
 
Op het kamp aangekomen hadden we twee bezoeksters. Mw. Grootscholten met haar dochter kwamen 
cake brengen voor de kinderen. Het hele eind uit het Westland om ons te bezoeken. Wat zijn er toch lieve 
mensen op de wereld en dank jullie wel voor de heerlijke cake. Er was voldoende voor iedereen hoor. 
 

    
 
ZATERDAG kwam de brandweer uit Ermelo ons met een bezoekje vereren. Helaas werkte het weer dit 
keer niet mee maar het eerste uur konden de kinderen vrij droog de brandweer auto bekijken. Ze mochten 
in de brandweer auto zitten en spuiten met een brandweerslang. Op het kamp waren ook allerlei 
waterspelletjes uitgezet en met regen van boven en uit een waterspistool werd het toch een hele natte dag. 
We hebben genoten. Dank jullie wel vrijwilligers van de brandweer uit Ermelo, hopelijk tot volgend jaar! 
 

     
 
En zo zijn we al weer een week verder. Dankzij veel lieve mensen, veel medewerking en veel sponsors 
hebben wij ook deze week weer tot een goed einde weten te brengen. Bedankt allemaal voor jullie 
bijdrage. Als we op deze voet verder gaan is het misschien toch mogelijk om ook volgend jaar weer een 
kamp te organiseren. Volgende week ontvangen jullie de vierde nieuwsbrief van dit kamp. De volgende zal 
weer vanuit Kroatië worden gstuurd. 
 
Tot ziens en met een vriendelijke groet 

Stichting Vrienden Speciale Kinderhulp 
Ton en Tineke 
www.svsk.nl  
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