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Stichting Vrienden Speciale Kinderhulp 
 

Beste allemaal 
 
U heeft al enige tijd niets van ons gehoord daarom sturen wij u een update van onze belevenissen de 
afgelopen tijd. Deze periode is voor velen van u en zeker ook voor ons een periode geweest met 
onzekerheden, niet weten waar we aan toe waren, niet weten wat we mochten en nog steeds mogen. 
 
Het eerste dat afviel waren de bingo avonden. Veel ouderen maar ook jongeren kwamen gezellig naar de 
op de vrijdagavond maar dat mocht ineens niet meer. Voor een groot aantal ouderen onder ons was dit een 
grote strop want het was een avondje uit en gezellig was het altijd. 
Vorige week hebben we helaas opnieuw moeten besluiten om nog niet te gaan starten met deze avonden. 
Het aantal besmettingen in onze regio loopt op, het bestuur maar ook een groot aantal bezoekers van deze 
bingo avonden zitten in een risico groep, een daarbij leek het ons ook niet echt gezellig om op zo een 
afstand met elkaar bingo te spelen. 
 
Het tweede dat niet doorging was ons bezoek aan de nieuwe groep kinderen eind april/begin mei. We 
regelden van alles op afstand met de school maar nog wel onder voorbehoud. Boekjes voor het kamp en 
alle benodigde formulieren lagen al klaar en zouden eventueel in juni opgestuurd worden.  
We hadden begin mei nog steeds goede hoop dat ons kamp door zou kunnen gaan. 
We hadden voor de Corona al reserveringen gemaakt voor De Zandkamp, pretpark, goochelaar, 
Amsterdam enz. maar helaas, eind mei kregen we een bericht van de school. De ouders en de 
leerkrachten durfden het niet aan en eerlijk gezegd ons bestuur ook niet. Wat als er een grote nieuwe 
uitbraak zou komen en je zit vast met 44 kinderen en leiding op een kamp. Hoe lang kon dat gaan duren, je 
moet iedereen iedere dag eten geven. We weten dat voor drie weken maar stel dat het veel langer zou 
gaan duren. Dat zou de stichting financieel niet kunnen dragen maar zou ook voor de kinderen dramatisch 
kunnen worden. Geen kamp dus in 2020, wat een teleurstelling voor iedereen. Maar belangrijk was dat 
iedereen gezond was en zou blijven. Bij het afbellen van de reserveringen had iedereen begrip. 
Kampverblijf is nu gereserveerd voor 2021, ook met de anderhalve meter afstand is dit te doen en de 
overige afspraken maken we gewoon opnieuw in het voorjaar van 2021. 
 
Stond voor 2020 in oktober nog het bezoek aan Kroatië op de planning maar ook hier moeten we dit jaar 
vanaf zien. De problemen zijn nog lang niet voorbij en wij gaan die problemen ook niet opzoeken.  
Het is jammer dat wij onze vrienden en ‘onze’ kinderen dit jaar niet zullen ontmoeten maar gelukkig dankzij 
alle moderne mediakanalen hebben we toch wel contact met iedereen maar wel op gepaste afstand (iets 
meer dan die anderhalve meter). 
We houden goede hoop dat we in januari 2021 weer een start kunnen gaan maken met de bingo en in april 
2021 weer een begin kunnen maken voor een nieuw kamp in de zomer. 
We zijn blij dat vele sponsors ons ook in de afgelopen periode zijn blijven ondersteunen en hopen dat u dit 
in de toekomst ook blijft doen want we willen toch in de toekomst weer een kamp gaan organiseren. 
 

   
Tot ziens, blijf gezond en let op elkaar 

en met een vriendelijke groet 
Stichting Vrienden Speciale Kinderhulp 

Ton en Tineke 
 

 

    Onze stichting is een ANBI stichting. 


