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Beste allemaal 
 
Afgelopen zomer hebben wij na twee jaar Corona weer een kamp kunnen en mogen organiseren. 
Het werd een speciaal kamp want wij, als bestuur, hebben moeten besluiten om te gaan stoppen met het 
organiseren van vakantiekampen, maar om wel in afgeslankte versie verder te gaan met het helpen van 
kinderen in Kroatië. 
Dit besluit hebben wij om verschillende redenen moeten nemen maar de belangrijkste reden was wel de 
financiën die wij niet meer rond konden krijgen om een kamp, bus en keuken kunnen te organiseren maar 
die organisatie leverde ons de laatste jaren wel heel veel stress op. 
 
Vanwege allerlei oorzaken vertrokken de kinderen dit keer op zondag 17 juli vanuit de school in Vinkovci ’s-
middags om twee uur. Uiteraard reden we dit keer opnieuw met het bedrijf Polet, helaas onze vaste 
chauffeur Ivica was er niet bij omdat hij een andere baan had gezocht en gevonden maar onze Zvonko was 
er wel bij met een nieuwe chauffeur Dragan. 

     
 

Het was lekker warm weer dus het zwembad werd gelijk in gebruik genomen en ook hadden we een 
verjaardag op de dag van aankomst. Mihael was jarig en we hadden een mooie voetbal voor hem. 
Natuurlijk werd er gezongen en was er een traktatie voor de kinderen en de leiding. 
De eerste dag van ons laatste kamp was begonnen en we gingen het kamp in met gemengde gevoelens. 
 
Het programma van het kamp was iets aangepast. Voor het eerst dit jaar gingen we niet naar het 
Dolfinarium maar het zwembad stond natuurlijk wel op de planning. 
’s Morgens gingen we eerst portret- en groepfoto’s maken en de kinderen maakten tussendoor leuke 
kaarten om naar huis te sturen en maakten ook badges voor aan hun rugtassen die ze de avond ervoor 
hadden gekregen van de kinderen van groep vier van de basisschool het Startblok uit Honselersdijk. 
 
’s Middags gingen de kinderen dus heerlijk zwemmen. 

          
 



Op woensdag hebben we weer onze traditionele indianendag georganiseerd. 
De kinderen hadden weer allerlei workshops en uiteraard maakten we ook weer een aantal mooie tipi’s. 
Het was heerlijk weer en de kinderen genoten. 
Na afloop van deze dag werden alle materialen die over waren apart gehouden en werd er een goed doel 
in de omgeving gezocht die nog wel het een en ander kon gebruiken. 
Een basisschool was erg blij om materiaal van ons te krijgen dus alles wat nog goed en bruikbaar was 
werd apart gehouden voor deze school. 
 

            
 
Het is heel raar om te weten dat we voor de laatste keer deze dag organiseerden. Zo zouden er nog meer 
dagen komen waar we nu met weemoed aan terug denken. 
 
Ook hebben we binnen het programma dingen moeten aanpassen. De ene dag was het te warm, de 
andere dag te koud voor bepaalde dingen. Onze goochelaar werd ziek dus ook dat hebben we moeten 
aanpassen maar het lukte allemaal. 
 
Ook onze goocheldag later was weer een succes. Het was een aangepast programma, de kinderen 
hebben zelf niet leren goochelen maar om onze Maarten te zien goochelen en te mogen helpen was al 
heel wat. 
 

      
 

Ook zijn we weer te gast geweest bij Delphindoorski in Ermelo. 
Inez en Cas hebben onze kinderen weer een heerlijke middag gegeven. Ze konden klimmen, met een band 
over een sneeuwbaan naar beneden glijden en binnen en buiten stonden allerlei spelletjes. 
 

             



           
 
 
Ook kwam Nel van Roon weer met heel veel materiaal om cupcakes te versieren met de kinderen. 
Ze waren een hele middag bezig en het leukste is natuurlijk als je later ook alles nog eens mag opeten. 
Gelukkig werden de kinderen niet ziek van zoveel lekker snoepgoed. 
 

     
 

’s Avonds gingen de kinderen naar een leuke speurtocht doen, even de benen strekken en de natuur in. 
 

          
 

 
Uiteraard zijn we met de kinderen ook naar Amsterdam geweest. Bij de Blue Boat konden we weer tegen 
een speciale prijs een boot huren om anderhalf uur met de kinderen door de grachten te varen. 
Ze genoten van alles maar niet alleen de kinderen hoor, de leiding ook. 
 

         
 
Natuurlijk werd het Ajax stadion vanaf de buitenkant bekeken en gingen we naar de start- en landingsbaan 
bij Schiphol waar alle kinderen patat en een ijsje kregen. 
En toen over de dijk Enkhuizen - Lelystad terug naar Ermelo en dat is wel heel apart zeker voor de 
kinderen maar ook voor de leiding. En we hadden schitterend weer dus dan zie je alle vogels, boten en alle 
andere bijzondere dingen extra goed. 
Kortom een lange dag maar wel één met een gouden randje. 
 
 



       
 
 
Ook mochten we dit jaar weer naar het Open Lucht Museum in Arnhem dankzij Gerda en Johan. Ook hier 
genoten de kinderen alhoewel we dit jaar wel veel regen hadden maar in de tram zaten we droog en later 
op de dag brak de zon nog door. 
 

        
 
 
En natuurlijk hadden we skype op kamp, werd er geschaakt en bingo gespeeld. 
 

        
 
Ook zelf kleding maken van afvalzakken en ander materiaal was weer een succes. De kinderen genoten en 
natuurlijk deed ook de leiding mee. 

           
 

Uiteraard zijn we met de kinderen ook naar Drievliet geweest. Het was er prima weer voor en de kinderen 
waren door het dolle heen en ook boodschappen doen in Ermelo en cadeautjes kopen voor de ouders was 
een succes. Er werden leuke dingen gekocht en soms ook een souvenirtje voor henzelf, het was ze 
gegund. En zo kwam de laatste dag alweer in zicht. 
 
 
 



Uiteraard moest er eerst opgeruimd worden. Alle dekens moesten uitgeklopt en in de zakken mee terug 
naar Kroatië. 
De fleece dekens die we ook hadden voor het geval we een koude zomer zouden krijgen gingen naar een 
verzorgingshuis in Ermelo. 
 
Al het speelgoed werd zorgvuldig uitgezocht en al het creatieve materiaal ook en werd gegeven aan 
scholen en instanties die het goed konden gebruiken. 
Er stond niet veel meer klaar voor de opslag. 
 
’s Middags gingen de kinderen nog een keer zwemmen en toen brak de laatste avond aan en dat werd een 
heel bijzondere. 
 
Zoals altijd gingen we in een halve kring staan om de vlag neer te laten, de Kroatische en de Stichtingsvlag 
en dan zou de bingo beginnen maar dat liep iets anders. 
De Kroatische leerkrachten namen de leiding over, en alle kinderen en Nederlandse leiding gingen in een 
kring staan. Er werd een bol wol gegooid van een van de leerkrachten naar een kind, en ieder die de bol 
wol in zijn handen kreeg moest iets positiefs zeggen over het kamp. 
Het werd een emotioneel gebeuren maar wel mooi. 
Aan het eind was er een heel spinnenweb gedragen door alle aanwezigen. 
Dat spinnenweb werd opgeraapt en Tineke vond dat ze daar nog iets mee moest doen, maar ja … wat? 
 

        
 

     
Ook werden er nog cadeaus gegeven aan de bestuursleden die gemaakt waren door de kinderen. 
Daarna begon de disco. 
 
Precies om 23.00 uur begon het afscheid, de kinderen en Kroatische leiding kregen tasjes met cadeaus. 
De reispillen werden uitgedeeld, er werd nog een keer extra geknuffeld en we beloofden dat we ze allemaal 
in oktober zouden komen bezoeken. 
 

        
 
Toen was het daadwerkelijke afscheid aangebroken. Precies om 24.00 uur vertrok de bus richting Kroatië 
en wij gingen naar de overkapping voor een drankje en een hapje.  
 



Het was heel raar om te weten dat dit voor de laatste keer zou zijn maar het is goed geweest zo. Bijna 25 
kampen georganiseerd en we weten dat we de kinderen blijven helpen al is het op een andere manier. Dus 
mocht u ons blijven steunen, weet dat uw geld op een goede plaats terecht komt. 
 
En toen moesten wij de restanten nog gaan opruimen. 
Privé dingen moesten ook nog worden ingepakt en alles moest nog worden opgeruimd. 
 
 

      
 
Onze Joke kwam op zaterdag nog afscheid nemen en toen was het afgelopen. 
We vertrokken naar het Westland maar met de afspraak dat we zeker één keer per jaar een reünie zouden 
houden met elkaar en dat we gezellig gerookte zalm gaan eten van Henk en Sjaan met alle Nederlandse 
leiding. 
 
We bedanken jullie allemaal voor jullie medewerking en meeleven tijdens onze kampweken en vergeet 
niet, we gaan door maar op kleinere schaal en we hopen nog veel kinderen te kunnen helpen. 
 
                                              Bedankt namens ons. 

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. 


