Nieuwsbrief Kroatië kamp 2015 (1)

Stichting Vrienden Speciale Kinderhulp

Beste allemaal,
Het heeft even geduurd maar de eerste nieuwsbrief van kamp 2015 ligt voor u.
Inmiddels zijn de kinderen al weer zes dagen in ons midden. Op zondag 19 juli j.l. arriveerde de bus rond
het middaguur in de regen met een bus vol kinderen en hun begeleiders.

De eerste uren zijn vaak een beetje onwennig voor de kinderen maar die onwennigheid verdwijnt al gauw
als ze de spelletjeskast zien, en de buitenspelletjes die er gedaan kunnen worden. Ze gaan dan ook eerst
op onderzoek uit en als dan eenmaal de koffers uit de bus komen en hun kamer ‘ingericht’ kan worden dan
zijn ze al gauw helemaal thuis.
Het eerste diner op kamp is ook altijd leuk. We hebben een griezeldiner met octopus inkt (energiedrankje in
blauwe kleur), een soepje van rode mieren (tomatensoep) een heksenpotje met meelwormen (macaroni)
en twee oogballetjes als toetje (ijs met 2 M&M’s erin). Romantisch kaarsjes op tafel en uiteraard een
bloemetje en mooi gedekte tafels. Dit is alleen de eerste dag, alle dagen daarna zijn alle maaltijden in een
buffet vorm, maar ja die eerste dag is toch een beetje speciaal.

En die eerste maaltijd begon ook al speciaal want we hoefden alleen de macaroni te koken en voor een
toetje te zorgen want Harold van de Telgterhoek uit Ermelo zorgde voor een heerlijke saus erbij. De
kinderen smulden er van en niet alleen zij hoor, ook de volwassenen vonden het heerlijk.
En Harold had nog veel meer voor ons in petto. De eerste week heeft hij iedere dag voor ons gekookt. We
kregen soep, pizza’s, kip, karbonade, patat, heerlijke gegratineerde aardappeltjes, groente noem ’t maar
op. De keukenploeg had een makkie, alleen de salade’s snijden en voor een toetje zorgen en ook daar
zorgde hij een paar keer voor, heerlijke warme appeltaart en ijs.
Dit was voor ons echt een grote steun, zowel voor de mensen in de keuken als voor onze portemonnee.
En ……. het was allemaal heerlijk.
En vrijdagavond kwam hij ook nog eens het restant uit zijn keuken brengen want hij ging op vakantie en dat
blijft toch niet ruim 3 weken goed zei hij.
Harold werd dan ook hartelijk bedankt die laatste avond

Harold nogmaals hartelijk dank voor alles ook
namens alle kinderen van camp 2015 en we
wensen je een mooie vakantie toe.
Ook kleine Robin die regelmatig met Harold mee
kwam om even te buurten geven wij een grote
knuffel voor zijn gezelligheid en leuke opmerkingen.

Maar niet alleen Harold is een grote sponsor van ons, wat denken jullie van onze Bakkerij van Dongen hier
uit Ermelo die al zoveel jaren voor het brood zorgt voor ons. Iedere dag mogen we 15 broden op komen
halen die er zo door heen gaan.
En onze wasserij, Clean Lease Fortex uit Nijkerk. Ieder jaar mogen wij alle lakens, slopen
handdoeken, theedoeken bij hun komen lenen, en
na anderhalve week mag alles weer ingeleverd
worden en krijgen we alles schoon voor de laatste
anderhalve week. Ook hier mogen we al weer vele
jaren langskomen.
En dan hebben we nog mevrouw Jansen uit
Naaldwijk die het hele jaar allerlei prijsjes koopt
voor de bingo en ook ons boodschappenlijstje
doorneemt en dingen hier van voor ons koopt.
En mevrouw van Bree uit Vlaardingen die ook al
vele jaren de kaarten voor onze kinderen maakt die
door hen worden verstuurd naar het thuisfront.
En dan hebben we nog Jeanet v.d. Helm en Vishandel Koning uit Rijswijk die ons ook al jaren geld geven
voor een lekker ijsje voor onderweg.
En dan nog al die sponsors die ons financieel helpen, met bus, kampverblijf, uitstapjes, activiteiten op het
kamp zoals Fia onze goochelaar al weer jaren sponsort.
Alle sponsors die, op welke wijze dan ook helpen, willen wij heel hartelijk bedanken voor hun hulp en
bijdrage want zonder u kunnen wij deze kinderen, die het zo hard nodig hebben, weer een onvergetelijke
vakantie aanbieden.
Verder met onze kamp activiteiten.
Nadat de kinderen helemaal thuis waren op het kamp
gingen we de eerste maandag lekker zwemmen. Via
zwembad Calluna in Ermelo mogen wij twee keer komen
zwemmen (ook weer een sponsor dus). We hadden al
aangekondigd dat we kwamen en ook nu weer alle
medewerking met het klaarzetten van de tafels zodat we
ons eigen hoekje hebben. Het ondersteunen bij het
kijken of kinderen wel of niet konden zwemmen en
gewoon hun gezellige aanwezigheid. Het is een heerlijk
zwembad om naar toe te gaan, lekker overzichtelijk,
schoon, gezellig en vriendelijke mensen. En de
kinderen??? die genoten volop.
’s Avonds was er een bingo met prijsjes van mw. Jansen en Rob en Yvonne uit Alphen.
Op dinsdag hadden we de goochelaar op het kamp. Maarten Bruins komt ook al weer vele jaren bij ons
langs met zijn show en ook dat is altijd weer een groot succes bij de kinderen.

Zelf moeten ze ook allerlei goocheltrucjes leren en dan is er ’s avonds nog het optreden van de kinderen
zelf. Leuk om te zien hoe snel ze dingen oppakken.

Op woensdag zijn we naar het Dolfinarium in Harderwijk geweest. Net als voorgaande jaren was dit bij de
kinderen weer een groot succes.
Eerst kijken ze een beetje van ….. waar gaan we nu naar toe??? Dan zien ze dolfijnen en zie je de
verwachting op de gezichtjes ….. gaan we echt hier naar toe, gaan we echt dolfijnen zien? En dan bij
binnenkomst zie je blijheid.
De hele dag hebben ze rondgelopen, en alle shows gezien. De grote dolfijnenshow hebben we tot het
laatst bewaard en ook hier waren alleen maar enthousiaste en blije kinderen te zien. Een dag met een
gouden randje.
Donderdag hadden we weer een activiteit op het kamp. De roofvogels en uilen kwamen weer bij ons op
bezoek.
Het is zo leuk om te zien hoe Kim en Evelien de presentatie doen en hoe de kinderen bijna op de grond
liggen als er een vogel over hun hoofd vliegt.
Deze mensen zijn goed voor hun dieren en de vogels worden goed verzorgd. Ze hebben een erkende
opleiding tot valkenier gevolgd en op deze wijze laten ze kinderen en volwassenen zien dat je met respect
voor deze vogels om moet gaan en dat je ze moet beschermen.
Ook onze kinderen hebben dit mee gekregen. En na de show zijn ze zelf aan het knutselen gegaan door
vogels te maken en een uiltje te verven.

En gisteren, vrijdag hadden we een toertocht. Al vroeg vertrokken we naar Amsterdam
waar we een leuke boottocht gingen maken door de grachten van Amsterdam. De
kinderen kregen zo een mooi beeld van onze hoofdstad met al die mooie
grachtenpandjes, het IJ en de moderne gebouwen daar om heen.
Ze genoten van het water, de zon en alles daar om heen. Ook de leiding was onder de indruk van ons
mooie Amsterdam en de Nederlandse leiding zat achterop de boot Amsterdamse liedjes te neuriën.

Na de boottocht werd er een bezoekje gebracht aan
De Arena. Het stadion van Ajax was bij de jongens
toch wel een hot item om te zien.
We hebben het alleen aan de buitenkant bekeken
want om binnen het stadion te bekijken moet er
weer het een en ander betaald worden en
aangezien dit niet voor de hele groep aantrekkelijk
is hebben we besloten om het stadion alleen aan de
buitenkant te laten zien. De jongens vonden het wel
grappig en we hebben een mooie groepsfoto
gemaakt voor het stadion.

Na dit tripje gingen we vliegtuigen kijken op de spottersplaats bij de Polderbaan.
De meeste kinderen hadden nog nooit een vliegtuig van dichtbij gezien, laat staan van die hele grote
vliegtuigen. Het was heel warm weer en onder het genot van een lekker ijsje van een van onze sponsors
keken de kinderen ruim een uur naar de vliegtuigen.

En daarna vertrokken we richting Noordwijk om de kinderen nog even pootje te laten baden. Het begon
een klein beetje te miezeren maar eenmaal op het strand werd het weer droog.
De kinderen gingen natuurlijk even het water in en toen we weer terug gingen naar de bus waren er een
behoorlijk aantal met natte broeken. Maar hier hadden we op gerekend en de handdoeken lagen al klaar.
Ook had Petra er voor gezorgd dat er plastic zakjes waren voor alle schelpen die er waren meegenomen.
De kinderen en de leiding hadden een heerlijke dag en eigenlijk een heerlijke week gehad.

Dit was onze eerste nieuwsbrief. We hopen u volgende week de tweede nieuwsbrief te sturen met het
vervolg van ons kampnieuws.
Met een vriendelijke groet
Stichting Vrienden Speciale Kinderhulp
Ton en Tineke
en alle medewerkers en natuurlijk de kinderen

