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Beste allemaal
Zo 22 juli Ons zomerkamp is inmiddels twee weken bezig. De kinderen zijn aangekomen op zondag 22 juli
j.l. en hebben een goede reis gehad. Vreemd was het om hen in de warmte te ontvangen terwijl het bij hen
regen was en temperaturen die normaal zouden zijn geweest in Nederland. De omgekeerde wereld dus.
Maar gelukkig zijn ze veilig aangekomen en kon ons zomerkamp 2018 beginnen.

Zoals u op de foto’s kunt zien waren de kinderen binnen de kortste keren weer helemaal thuis, aan het
spelen en het kamp aan het verkennen.
Ma 23 juli Op de eerste maandag zijn we zoals altijd wezen zwemmen in het zwembad Calluna. Fijn dat
we ook dit jaar weer een keer gratis konden komen zwemmen en dat de tennisclub van onze Helene de
andere twee zwemuitstapjes willen sponsoren. Sponsors in natura kunnen we altijd gebruiken.

De kinderen mochten kaarten naar huis sturen. Deze kaarten
zijn gemaakt door een club vrijwilligers waarvoor onze
hartelijke dank!
Zelf hebben de kinderen twee kaarten gemaakt die ze naar
opa en/of oma konden sturen of naar een vriend of vriendin.
Het was weer een gezellige bedoening zo met elkaar want er
werden ondertussen portretjes van de kinderen gemaakt en
natuurlijk onze groepsfoto die u onder aan de nieuwsbrief kunt
vinden.

Di 24 juli Op dinsdag hadden we onze vogeldag. De kinderen maken dan allerlei dingen zoals een uiltje
verven, een vliegende vogel maken, een vogelhuisje in elkaar zetten, een uil kleuren etc.
We hadden op deze dag een show met roofvogels die door de kinderen heel erg werd gewaardeerd. De
kinderen weten weinig over de vogels in hun eigen omgeving en ook niet dat deze in andere landen soms
op de beschermde lijst staan. Ze leren nu dat het belangrijk is om deze vogels te waarderen en te
beschermen. Ze hadden veel vragen aan de mensen van de show en het was leuk om te zien hoe
geïnteresseerd ze waren.

Wo 25 juli Op woensdag mochten de kinderen de dolfijnen gaan bekijken in het Dolfinarium. Daar was het
niet zo druk omdat het zo warm was maar dat mocht de pret niet drukken, de kinderen genoten.
Aan het eind van de week vonden we een van de meisjes een beetje gaan ruiken. Er werd voorzichtig
inspectie gedaan in de koffer. Resultaat: een pyama, twee onderbroekjes, twee paar sokken, vier t shirts en
twee korte broeken. Niet teveel kleding en zeker niet genoeg tot einde kamp dus gingen we shoppen.
We hebben onderbroekjes, sokken, t-shirts, shorts, pyama en wat warmere kleding gekocht en gaan nog
een keer met haarzelf winkelen voor thuis. Toen alles gepast was zei ze met een big smile: ‘Mijn, mijn,
alles is van mij!’ Er kwam bijna een vreugdedansje.
Maar goed om te weten dat je met zo weinig iemand zo gelukkig kan maken.We weten dat we ook een
jongetje bij ons hebben die niet veel kleding heeft dus er worden twee koffertjes klaargemaakt voor thuis.
We schrokken echter nog een keer. Tijdens de pyamaparty lag het meisje ineens tussen twee matrassen.
we zeiden: ‘De matrassen kunnen tegen elkaar, je hoeft toch niet op de grond te slapen’ en toen zei ze
ineens: ‘Dat geef toch niet, thuis lig ik toch ook op de grond’. Dan krijg je toch tranen in je ogen.
Gelukkig gaan de leerkrachten de situatie opnemen als ze weer thuis zijn.Het is vreemd hoe kinderen
dingen zo normaal vinden die wij als volwassenen onacceptabel vinden.
De kinderen eten lekker van alles wat ze voorgeschoteld krijgen.
Harold en Janet van cateringbedrijf de Telgterhoek uit Ermelo hebben er weer voor gezorgd dat ze veel
lekkers te eten krijgen. De eerste week kookten zij ook maar voor de laatste twee weken wordt de voorraad
uit de kast getrokken omdat ze dan op vakantie gaan, en wordt alles inclusief warmhoud apparaten,
koelapparaten naar de Zandkamp gestuurd. Iedere middag tussen 4 en 5 uur mogen we langskomen en
kunnen we gesneden vleeswaren ophalen zodat we niet zelf hoeven te snijden. Allemaal top en erg lekker.
We hebben ook al een keer kunnen bbq-en en vandaag zal dat weer gebeuren.
Za 4 aug Vandaag hebben we Brandweerdag. Helaas hebben we daar nu nog geen foto’s van maar die
houdt u van ons te goed. De brandweer in Ermelo heeft samen met Pim en Justyna weer een gezellige
middag georganiseerd voor onze kinders. Gewoon te gek wat ze allemaal weer geregeld hebben ondanks
dat ze toch ook standby moeten staan vanwege de aanhoudende droogte en warmte.
Gelukkig kunnen we dankzij de bron op het terrein toch heel veel waterspelen doen en ook iemand
opzoeken in het donker dankzij een speciale nachtzicht camera werd door de kinderen als spannend
ervaren.
Het is grappig om te horen want de kinderen zijn vlakbij aan het skypen met hun ouders en ze vertellen wat
ze vandaag allemaal meemaken.
Wat ook fijn is dat de school twee weekenden open is om ouders die geen computer of internet hebben
toch de gelegenheid te geven om met hun kind te praten.
Soms is dat ook wel ontroerend als aan beide kanten tranen komen.
Kinderen die hun ouders missen en andersom ook. Dat is toch wel goed om te zien want niet alle ouders
zijn slecht er zijn ook zat ouders die heel veel om hun kinderen geven maar gewoon geen geld hebben om

met ze op vakantie te gaan, nieuwe kleren en materiaal voor school te kopen gewoon omdat er geen werk
is en dus geen geld. Maar als ouders van hun kinderen houden is dat toch het belangrijkste op de wereld.
Morgen gaan we weer naar de kerk. De kinderen zijn voor het grootste gedeelte katholiek en praktiserend
dus zorgen wij er voor dat ze ook hier naar de kerk gaan.
Mooi is dat de kerk in Ermelo zo meewerkt en meedenkt. Er worden Kroatische liedjes gezongen, lezingen
zijn in het Kroatisch en de voorbede ook. Kinderen lezen voor, zingen zelf en helpen de voorganger.
Op het altaar staat een Kroatische kaars klaar die wordt aangestoken.

Zo 29 juli Aan het eind van de viering van vorige week werden we naar voren
geroepen door Gerda en Sjef Görtz. Zij hadden het hele jaar door kaarten
verkocht en de opbrengst was voor onze stichting. Gerda had pas de avond
er voor geteld hoeveel geld ze hadden verdiend, zelfs Sjef wist het niet maar
de opbrengst was verbluffend veel, 750 euro. Er ging een luid gejuich op toen
de kinderen hoorden dat we naar een lunapark konden van het geld. En de
kinderen kregen ook nog een kaart die zij voor hen hadden gemaakt.
Zo fijn dat deze mensen ons allemaal helpen.
.
Onze brandweerdag werd abrupt beëindigt, ze werden weggeroepen. Dat is ook wel weer apart. Gelukkig
waren de meeste activiteiten al weer afgerond en ze zullen vast nog wel terugkomen vanavond voor een
bedankje en een foto.
Wat hebben we verder nog gedaan de afgelopen
twee weken?
Di 31 juli De fashion day was weer zeer geslaagd.
De kinderen hebben zelf kleding gemaakt van
vuilniszakken en ’s avonds een optreden gegeven
op de catwalk. De winnaar was dit keer verrassend
een jongen.
Maar hij was met zijn batman kostuum dan ook erg
leuk.

Vr 27 juli Verder mochten wij weer bij Delfindoorski op bezoek komen. Bij Cas en Inez mochten wij weer
sleetje rijden, op de klimwand en allerlei leuke spelletjes doen in en rond hun bedrijf.
De chauffeurs brachten de kinderen met de bus en kwamen later lopend terug zodat ook zij een biertje
konden drinken. De kinderen kregen allemaal limonade en liepen aan het eind van de dag weer naar huis.
Een goed einde van een sportieve dag.

Za 28 juli Het is altijd hartverwarmend om te weten hoeveel mensen ons helpen om dit kamp te kunnen
realiseren. Ook Nel met haar hele gezin kwam uit Hellevoetsluis om cupcakes te maken met de kinderen.
De kinderen maakten er allemaal vijf waarvan ze er drie deelden met de sponsors en de mensen in de kerk
zodat deze bij de koffie iets lekkers hadden.
En Nel nam alle ingrediënten mee van huis, wij hoefden niets in huis te halen.

Dus ook dit keer weer een heel gezellige middag met een lekker resultaat waar we heel blij mee waren. Nel
en de hele familie ook jullie weer hartelijk bedankt!
Do 2 aug En natuurlijk kwam Maarten Bruins weer langs. Onze goochelaar die verrassend genoeg ook nog
eens heel goed piano kan spelen. Op onze goocheldag leren de kinderen allemaal trucs. ’s Middags zien
zij dus een optreden van een echte goochelaar, onze Maarten, en ’s avonds mogen de kinderen een
optreden doen.
Maarten wordt gesponsord door Fia. Fia is vele jaren met ons mee geweest op kamp maar kan dat om
gezondheidsredenen niet meer helaas. Gelukkig blijft zij ons ondersteunen en ook dit jaar was het weer
een ontzettend leuke dag en Fia als je dit leest we hebben de hele middag aan je gedacht en het duifje
bleef maar zoeken naar je. Ook jij weer bedankt voor alles!!!
En het optreden van de kinderen???? Buiten in verband met de warmte!

Ma 6 aug En natuurlijk hebben we al weer twee keer bingo gespeeld. Na afloop van de bingo was er weer
een tombola zodat ieder kind een prijs had.
Beste sponsors van de bingo prijzen allemaal hartelijk dank, zonder u kunnen we deze bingo's niet houden.

En dat was het weer van de afgelopen twee weken.
Een vreemd warm kamp maar waar we wel allemaal dankbaar voor zijn want we hebben allemaal leuke
dingen kunnen doen waar de kinderen blij van werden en nog steeds worden.

Wij willen u allemaal bedanken want als wij u niet zouden hebben zouden wij geen kamp kunnen
organiseren.
Alle mensen / sponsors, groot en klein, die geholpen hebben op welke manier dan ook, genoemd of
misschien niet genoemd maar op de achtergrond geholpen: HARTELIJK DANK!!!
De tuinders met tomaten en komkommers.
De sponsors van de lakens zodat we drie weken lang schone lakens hebben.
Alle mensen die dit jaar wassen voor ons, dit is voor ons een hele zorg minder.
Alle mensen die voor ons koken, boodschappen doen, gewoon te gek.
Onze buren Wim en Joke die ons met allerlei dingen helpen.
Alle kinderen natuurlijk ook want zij brengen een hoop vreugde en gezelligheid zodat wij dit allemaal vol
kunnen houden dus gewoon iedereen BEDANKT!
Ook volgend jaar willen wij weer een kamp organiseren en we hopen dat u ons dan ook weer wilt helpen
met sponsoren op welke manier dank ook. En mocht u iemand weten die het leuk vindt om te helpen,
financieel, materieel of gewoon door te wassen, koken of wat dan ook. Geef het door.
Namens onze groep van dit jaar bedankt!
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