
       

                                                        

Nieuwsbrief oktober 2022                            

Stichting Vrienden Speciale Kinderhulp 

 

Beste allemaal 
 
We hebben de nieuwsbrief van het kamp afgesloten met de kring van kinderen die een bol wol naar elkaar 
gooiden en daar hun gedachtes uitspraken over het kamp. 
Een emotioneel gebeuren dat toch nog een klein staartje zou krijgen. 
Tineke nam de kluwen wol, die helemaal door elkaar zat mee naar huis om daar toch nog iets mee te doen. 
Maar ja ….. wat??? Alles zal in de knoop en ze kreeg er maar kleine stukjes uit. Ineens kwam daar het idee 
en vol ijver begon ze:  
 

       
 
Van de hele bol wol werden in totaal 70 vriendschapsbandjes gemaakt. Voor alle kinderen, alle leiding die 
geholpen heeft, de chauffeurs. Er werd wat afgeknoopt. 
Door er een vriendschapsarmbandje van te maken bleef de bol wol die naar elkaar toe gegooid werd met 
alle positieve opmerkingen erbij verweven tot een vriendschap voor het leven. 
Er kwam een kaartje bij met twee foto’s, één van de kinderen met het web en één groepsfoto die aan het 
van dit evenement was genomen. 
Alles werd ingepakt en meegenomen naar Kroatië waar we eind oktober naar toe zijn gegaan. 
 
Op zondagavond hadden we een bijeenkomst met de leiding en één van de chauffeurs. 

    
 

Het was goed om met elkaar te eten en te praten over ons kamp en te horen over de ervaringen van de 
leerkrachten. Ze vonden dat we een boek moesten schrijven over hun ervaringen en ideeën. Misschien dat 
dat er ooit nog eens van komt. 
 
Op maandag hadden we een ontmoeting met de kinderen en wat heel mooi was dat ze er bijna allemaal 
waren. Twee kinderen waren ziek en een aantal kinderen was al naar het voortgezet onderwijs maar ook 
daar was een groot aantal kinderen gekomen om ons gedag te zeggen. 
 



           
 
    

We hadden ook veel zelfgemaakte kerstspullen meegenomen voor een school in Cakovci. Zij houden een 
kerstmarkt en van de spullen die ze verkopen kopen ze sport- en spelmateriaal waar anders geen geld 
voor is. 
Een leuk initiatief. 
 
Alle kinderen en leerkrachten maken zelf iets en wij namen dus ook materiaal mee dat verkocht kon 
worden dankzij Rob en Yvonne die hiervoor ezorgd hadden. Wij spelen alleen voor koeriers. 
Het hoofd van de school was blij verrast om al het moois te krijgen. 

        
 

Van eerder geld hebben ze verf gekocht om de speelplaats een beetje op te fleuren. 
Ze hebben de muren die de kinderen tegen het verkeer moeten 
beschermen geverfd en het past nu ook mooi in de omgeving. 
We zullen in het nieuwe jaar op de hoogte worden gebracht van 
wat ze voor het geld gekocht hebben 
 
Verder hebben wij de week in Kroatië wat rustig doorgebracht. 
Af en toe zaten we op een terrasje en dan is het leuk als er iemand 
langs loopt die we kennen. 
                
 
Zoals we jullie al hebben verteld we gaan door met kinderen te helpen en daarom hebben we alvast een 
begin gemaakt door een school in Vukovar een bedrag toe te zeggen voor materiaal dat ze kunnen 
gebruiken. Ze hebben tot april de tijd om te bedenken wat ze willen, dan kopen of bestelt de stichting het 
en betaalt het dan ook. 
 
Voor nu wensen wij jullie allemaal mooie feestdagen toe en een goed 2023 en we hopen dat jullie ook ons 
in het nieuwe jaar blijven steunen want zonder jullie kunnen we niet doorgaan. 

 
Bedankt, tot ziens, blijf gezond en let op elkaar 

Stichting Vrienden Speciale Kinderhulp 
Ton en Tineke 
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Onze stichting is een ANBI stichting 

 


