
   

        

                                                        

Nieuwsbrief  Kroatië kamp 2015 (3)                          

Stichting Vrienden Speciale Kinderhulp 

Beste allemaal, 
 
Hier dan weer de derde en laatste nieuwsbrief van kamp 2015. 
 
 

We waren gebleven bij vrijdagavond. Afgelopen 
zaterdag  kwam Nel van Roon cupcakes maken met 
de kinderen. Ze deden echt heel erg hun best en er 
kwamen dan ook hele leuke creaties uit te 
voorschijn. We hadden er een wedstrijd aan 
verbonden en Nel zei dat het zo moeilijk was om te 
kiezen wie er gewonnen had want ze waren 
allemaal zo mooi om te zien en zagen er ook 
allemaal heel lekker uit. Uiteindelijk hebben we met 
een team drie bordjes uitgekozen en de winnaar 
was dit keer een jongen Albin. 
Die had echt super zijn best erop gedaan. 

  

 

Op zondag gingen we weer naar de kerk met de 
kinderen net zoals voorgaande week en ook dit keer 
werd er veel aandacht besteed aan het feit dat er 
Kroatische kinderen op bezoek waren. Fijn dat er zo 
meegedacht en ook meegeleefd wordt. 
 
Aan het eind van de viering mocht Ton weer naar 
voren komen om een cheque in ontvangst te 
nemen. Het geld was bijeen gespaard door de 
verkoop van kaarten, duifjes en engeltjes. Echt mooi 
gemaakt allemaal door Sjef en Gerda Noordermeer 
en natuurlijk was er een hoera geroep toen de 
kinderen hoorden dat we van het geld naar Drievliet 
konden en dat stond dinsdag op het programma. 
 
 

Nadat we weer op het kamp waren, kwamen er ook gezellig een aantal sponsors en belangstellenden 
langs. Ook een viertal bingo-ers uit het Westland kwamen een kijkje nemen wat we erg leuk vonden. 
Voor hen was het denk ik ook leuk omdat ze nu met eigen ogen konden zien waar ze voor aan het bingo-
en zijn. 
 
En voor de kinderen was er natuurlijk ook een programma. Peter van Dijk kwam met zijn Jolanda langs om 
de kinderen te laten zien wat zijn honden allemaal kunnen en dat is veel. 
De kinderen mochten ook zelf aan het werk met de honden en natuurlijk moesten de honden ook een 
eindje lopen aan de lijn en dat tot twee keer toe en natuurlijk liepen een groot aantal kinderen mee met een 
hond aan de lijn helemaal blij waren ze. 
 
’s Avonds was er nog even een waterballet waar onze Ton ook aan moest geloven, maar dat geeft weer 
hoe de kinderen al helemaal thuis waren. 
 



 

         
Maandag zijn we naar de dierentuin geweest, het uitstapje dat we vanwege het slechte weer verzet 
hadden. Het weer was helemaal het tegenovergestelde van vorige week maandag. Het was heet. 
 
Gelukkig hadden we gereserveerd dus we hoefden alleen maar de kaarten op te halen, en natuurlijk 
betalen en toen konden we naar binnen. De kinderen genoten van de mooie omgeving, het park ligt 
midden in de bossen en de verblijven van de dieren zijn mooi gemaakt en niet te ver van elkaar lopen. 
Dierentuin Amersfoort is een leuke, niet al te grote dierentuin met een hele leuke dinotuin, veel mooie 
dieren en dan met het mooie weer kan zo’n dag niet meer stuk. 
 
En bij thuiskomst is de waterglijbaan nog even opgesteld waar ze anderhalf uur over konden glijden en 
daarna een pyjama-bingo. 
 
Moe maar voldaan met allemaal prijs gingen de kinderen op tijd slapen want dinsdag moesten ze er vroeg 
uit. 

       
 
 
En toen dinsdag, familiepark Drievliet. We gingen al heel vroeg de bus in omdat we voor tienen bij het park 
wilden staan. En het weer dinsdagochtend ………. regen regen en nog eens regen en koud maar de 
voorspellingen waren goed en om het nog een dag uit te stellen wilden we eigenlijk toch niet doen dus ’s 
morgens in de bus met alle rugzakken in de bunker en de naamkaartjes allemaal weer heel gemaakt om op 
weg naar Rijswijk. 
 
Ook in Rijswijk was het nog steeds koud en het miezerde ook nog steeds maar ach ….. één voordeel dan 
is het er ook niet zo druk. We zitten altijd op overdekte picknickplaatsen dus de oppassers zaten zeker 
droog. De kinderen maakten het allemaal niets uit, ze kwamen binnen, zagen de attracties en weg waren 
ze. Heerlijk zo’n park waar ze gewoon lekker kunnen genieten, niet in groepen met leerkrachten maar 
gewoon zelf heengaan waar ze willen, af en toe langs de picknickplaats en verder overal in. 
 
En …… na de middag kwam de zon, de temperatuur ging omhoog en we hadden verder een schitterende 
dag. Zelfs de leiding genoot en ging overal in, soms kwamen ze wel geel en groen uit een attractie maar 
het mocht allemaal niet deren, het was gewoon leuk. 
 

       



Normaal gaan we om vier uur richting huis maar vanwege het weer besloten we tot vijf uur te blijven en 
toen we in de bus zaten hebben we nog een ommetje richting Het Westland gemaakt waar de meeste 
vrijwilligers wonen. Zo kregen ze een idee hoe en waar wij wonen.  
 
We legden uit dat de streek ook wel de city of glas wordt genoemd Glazenstad, en wat we allemaal in de 
kassen verbouwen. Ze zagen de veiling met alle vrachtwagens en ook de plaatsen Honselersdijk en 
Naaldwijk. In Naaldwijk gingen we even langs tante Riek Jansen die op haar balkon naar ons aan het 
zwaaien was. Tante Riek zorgt voor heel veel lekkers op het kamp maar ook het hele jaar door spaart ze 
bingo prijzen voor de kinderbingo’s en daar hebben we er dit jaar drie van gehad. De kinderen kregen bij 
iedere bingo ook een nummertje voor de tombola zodat iedereen prijs had allemaal dankzij o.a. mw. 
Jansen en de familie Engberts uit Alphen hartelijk dank hiervoor. 
 
En toen weer richting Ermelo maar ja, Pim, die woont ook in de buurt en op de vraag: wie wil Pim nog even 
zien brulde de helebus: Jaaaaa dat betekent Ikkkkkkk. Dus met Pim een plaats afgesproken waar hij ons 
opwachtte met hele lekkere ijsjes. 
En dat was echt het einde van deze dag. 
In de bus sliepen ze bijna allemaal maar toen ze weer thuis waren zaten ze weer vol energie. 
 
Het einde komt bijna in zicht. Op woensdag zijn ze cadeautjes voor thuis wezen kopen in het dorp Ermelo. 
Daar kennen ze ons bijna allemaal en de middenstanders helpen waar nodig is en soms krijgen de 
kinderen ook nog korting. Leuke cadeaus hadden ze gekocht voor weinig geld. 
 
Natuurlijk moesten we ook bij de bakker van Dongen gaan zingen. Al 18 jaar lang sponsort hij het brood 
voor het hele kamp en dat zijn er nogal wat. Er gaan soms meer da 15 broden per dag door heen dus 
reken maar uit. 

      
’s Avonds nog even in de dagboeken schrijven en toen was er weer een dag voorbij en brak de laatste dag 
aan. 
 
Op donderdag is er altijd veel te doen, de bedden moeten worden afgehaald, alle lakens moeten terug naar 
de wasserij Nijkerk. De kamers moeten schoon, koffers ingepakt, dekens gelucht en waar nodig gewassen, 
het terrein moet worden schoongemaakt op papiertjes en speelgoed etc. etc. 
 

     
 
 



                                     
 
Maar het is weer gelukt om alles rond te helpen voor 1 uur en toen konden we voor de laatste keer naar het 
zwembad. Daar hebben de kinderen opnieuw genoten van het water en de speelattributen. 
 
Thuis alle dekens opgeruimd, nog een keer warm eten en dan de laatste disco, het afscheid en de cadeaus 
voor vrijwilligers, leerkrachten en kinderen. Om 24.00 uur vannacht zal de bus weer richting Kroatië 
vertrekken. Voor de leiding is dat altijd spannend omdat ze toch een lange reis voor de boeg hebben, van 
slapen komt er weinig, iedereen ligt wel een beetje te woelen. En dan komt er nog een dag van opruimen 
van de mensen die achter blijven. 
 
Het was weer een mooi kamp waar we met veel plezier op terug kunnen kijken. We willen iedereen 
bedanken die op welke wijze zijn/haar steentje heeft bijgedragen zodat we dit toch weer kunnen realiseren. 
We denken alweer vooruit omdat we ook in 2016 weer een kamp willen organiseren. Morgen zal de 
afspraak voor het kampverblijf worden gemaakt. 
 
We houden jullie allemaal op de hoogte. 
Dank jullie wel allemaal en tot de volgende nieuwsbrief die weer vanuit Kroatië zal komen. 
 

 
 
 
 
 
 
Met een vriendelijke groet 
 
Stichting Vrienden Speciale Kinderhulp 
Ton en Tineke en alle medewerkers en 
natuurlijk de kinderen 
 

 
 


