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Stichting Vrienden Speciale Kinderhulp 

 

Beste allemaal 
 
Op vrijdag 26 juli vertrokken we vanuit het Westland met wagens en aanhangers vol met materiaal en 
mensen richting Ermelo. 
Ook gingen er de nodige tomaten en komkommers mee waarvoor dank aan onze sponsors. 
Het was erg warm die dagen maar gelukkig was het kampverblijf niet al te warm en konden we het hoofd 
redelijk koel houden om alles weer op te bouwen en neer te zetten. 
Ook hebben we voor het eerst een stagiaire bij ons van een middelbare school uit ’s Gravenzande. Nadine 
Ketel moest een maatschappelijke stage doen en ze kwam bij ons met de vraag of wij haar konden helpen. 
Natuurlijk kon dat en het plan was dat ze één week mee zou gaan, het zijn er bijna twee geworden en 
vanwege een feest in de thuissituatie moest ze eerder naar huis maar dat ging met de nodige tranen van 
beide kanten. 
 
Ons zomerkamp is inmiddels anderhalve week bezig en we hebben al veel gedaan. 
De kinderen kwamen zondag 28 juli rond de middag aan. Alles stond klaar om ze te verwelkomen en het 
leek ook dit jaar weer alsof ze al jaren over de vloer kwamen. 
 

        

         
 
 
Het was een warm weerzien met de juffen en de  
jonge hulpen. Heel bijzonder is het om de 
psychologe van de school bij ons te hebben. 
Bijzonder omdat zij als kind bij ons is geweest, 
als jonge hulp en nu als leidster van de groep. 
Vanwege de thuissituatie mocht zij ook twee 
van haar kinderen meenemen die de juiste 
leeftijd hebben en dat is voor het eerst dat wij 
kinderen van een kind in het kamp hebben. 

 
 
De eerste avond hadden wij ons traditionele griezelmenu te beginnen met een cocktail van een inktvis 
daarna soep van rode mieren, een potje van meelwormen doordrenkt met bloed met daarbij een salade 
met spinnen, vliegen, kakkerlakken en een toetje van kikkerogen. 
Uiteraard was dit groene limonade, tomatensoep, macaroni en salade met plastic beestjes als decoratie 
erbij en als toetje ijsballetjes met een m&m erin. Altijd leuk om te zien als de kinderen de menukaart lezen. 
 



 
 
 
’s Avonds worden de regels van het huis uitgelegd en krijgen de kinderen de rugzakjes die gesponsord zijn 
door de RK school ’t Startblok uit Honselersdijk, hun naamkaartje en een dagboek waar ze iedere dag iets 
in moeten schrijven. 
Veel regels zijn er niet en iedereen moet zijn of haar steentje bijdragen bij het afwassen en schoonmaken. 
Zo blijft het voor iedereen leuk en is er niet heel veel werk om te doen. 
 
De eerste maandag zijn we weer wezen zwemmen in het zwembad Calluna. Het is zo fijn om daar te zijn, 
een niet al te groot en overzichtelijk zwembad met lieve mensen die ons altijd helpen. 
We hebben één keer gratis zwemmen gekregen van het zwembad. Een van onze vrijwilligers had van een 
buitenlands echtpaar ook een zwemkaart gekregen die bijna nog vol was dus konden we ook een tweede 
keer gratis zwemmen en de laatste keer zwemmen is ook gesponsord door een vriendin die ook nog een 
bijna volle kaart van iemand had gekregen. 
Zo hebben we weer een volledig gesponsord uitstapje waar de kinderen van genoten ennnnnn… het 
belangrijkste is dat de kinderen lekker schoon aan hun kamp beginnen. 
Wel constateerde we helaas dat er een paar kinderen aan het krabbelen waren op hun hoofd en na 
controle bleek er van die kleine beestjes op te lopen. 
Gelukkig was de apotheek van Naaldwijk zo vriendelijk geweest om ons op voorhand al wat shampoo te 
doneren omdat we door de school al op de hoogte waren gebracht dat er een luizenprobleem was en wij 
hen om hulp hadden gevraagd. We hebben voor de zekerheid alle kinderen een behandeling gegeven en 
de kinderen waar het geconstateerd was krijgen nog een nabehandeling over een aantal dagen. Zo weer 
een probleem uit de wereld. 
 

   
 
Op dinsdag bleven we op het kamp en hadden we vogeldag. 
De kinderen gingen allerlei leuke dingen maken zoals een uiltje verven, een vliegende vogel maken en 
versieren, van een washandje een vogelnestje maken met twee vogeltjes erin en van vouwblaadjes een 
boekenlegger in de vorm van een uil. 
Ze waren lekker bezig en ’s middags kwamen Roofvogels en Uilen uit Fijnaart met hun vogels om uitleg te 
geven over allerlei bijzondere vogels. Speciaal de uilen zijn zo fantastisch om te zien en de kinderen krijgen 
op deze manier ook meer respect voor de vogels in hun eigen omgeving. 
Het is ook goed om te zien hoe Evelien en Sjobbe met hun vogels omgaan. Het zijn gezinsleden voor hen 
en ze verzorgen ze zeer goed. Ook leuk om te horen dat de vogels ook hun favorieten hebben. Zo luistert 



de uil Nelson alleen naar Evelien. Ze (ja het is een ze) is zo grappig om te zien. Ze kijkt altijd een beetje 
boos maar is dat zeker niet. 
 

     
 
De kinderen genoten van de vogels die vlak over hun hoofd vlogen en de leiding, die genoten ook volop en 
probeerden zo goed mogelijk om allerlei foto’s te maken maar je moest wel snel zijn want de vogels vliegen 
behoorlijk snel, ze hangen niet even stil in de lucht zodat wij een foto kunnen maken. 
Tussendoor kregen de kinderen nog een traktatie die natuurlijk te maken het met het thema van die dag, 
dus een bekertje met een uiltje en daarin lekkere popcorn. Het was zo op. 
 
Op woensdag gingen we een dagje uit. We gingen naar het Dolfinarium. Het weer was redelijk, ze gaven 
wel regen aan maar voorlopig gingen we met droog weer weg. 
Het Dolfinarium is weer mogelijk omdat we altijd met een BSO of Schoolkorting naar binnen mogen en dan 
is het voor onze Stichting haalbaar om dit uitstapje te organiseren. 
Het Dolfinarium spreekt de kinderen altijd weer aan. Het is ook fascinerend om deze dieren van zo dicht bij 
te kunnen ontmoeten. 

     
 
De optredens met de zeehonden en de dolfijnen hebben we gezamenlijk bekeken en daarna gingen de 
kinderen in groepen uiteen. Rond één uur kregen alle kinderen patat met drinken en toen begon het te 
regenen en te onweren. gelukkig hadden we binnen een grote ruimte waar de kinderen op de grond 
konden eten en na het eten gingen we weer op stap maar de buien bleven komen wel afgewisseld met wat 
droge periodes maar toch tot vijf uur ging niet meer lukken. Om vier uur vertrokken we naar onze thuisbasis 
in Ermelo waar ons weer een heerlijk maal te wachten stond gemaakt door catering De Telgterhoek. 
Harold en Jannet van De Telgterhoek hebben ons weer verwend met veel eten. Avondeten, beleg voor 
ontbijt en lunch. En het smaakt allemaal heerlijk. 
We zijn toch ontzettende bofferds met zoveel lieve mensen om ons heen die ons helpen op welk gebied 
dan ook. 
Neem nu Gerda, Helen en Lenie uit Ermelo. Ze komen iedere dag weer voor ons koken of schoonmaken, 
en Ineke en Petra uit het Westland die toch ook al weer zoveel jaren met ons meegaan en helpen met 
koken, wassen schoonmaken. 
We hebben ook ontzettend veel lol en lachen wat af met elkaar. 
Maar ook Gerda en Sjef Görtz die het hele jaar kaarten maken en die dan in de kerk in Ermelo verkopen. 
De opbrengst is voor onze stichting. We kregen dit jaar dan ook weer een mooie gift van hen. 
En dan nog alle wassers nog uit Ermelo, te gek allemaal en hartelijk dank aan iedereen. 
 



     
 
 
Op donderdag bleven we op het kamp en hadden we Fashion day. De kinderen maken van vuilniszakken, 
crêpepapier en ander materiaal kleding en ’s avonds hebben we dan een modeshow met deze kleding. 
 

       
 

Dit jaar hadden we heel leuke resultaten en het was erg moeilijk om te kiezen wie nummer één, twee en 
drie werden. 

         
 
En natuurlijk kwam onze jury er weer uit rekening houdend met alle kinderen en hun mogelijkheden. 
We hadden weer een fantastische dag en avond en de kinderen genoten van alles. 
 
Omdat de weersverwachting voor vrijdag niet goed was en voor zaterdag wel hebben we wat geschoven in 
het programma. We zijn vrijdag lekker gaan zwemmen in plaats van naar de kaarsenmakerij in Emst te 
gaan. En dit laatste hebben we op zaterdag gedaan en dat was een goede beslissing want het weer was 
een stuk beter op die zaterdag. 
 

   
 
 
Emst was weer gezellig. We gingen eerst kaarsen maken met de kinderen om daarna naar het waterpark 
te gaan.  



Het waterpark is erg grappig vooral als de kinderen over de staptegels over het water rennen. 
 
We staan met alle camera’s in de aanslag in de hoop dat er één onderuitgaat maar helaas voor ons waren 
ze dit jaar erg behendig op die tegels maar ook op andere plaatsen. 

     
 
De kinderen genoten en wilden niet weg maar ja om vijf uur gaat het park dicht en dan moeten we toch 
terug naar het kamp. Helaas was er een meisje die op het laatste haar enkel verzwikte. Coolpack en 
hinkelend naar de auto van Tineke samen met een vriendinnetje moest de pijn een beetje verzwakken. Om 
de pijn nog meer te verzachten besloot Tineke dat de kinderen iets kouds moesten drinken dus even een 
naar de MC Donald voor een shake. Omdat Tineke de neiging heeft om nog wel eens een afslag te missen 
zei ze tegen Ton, die belde waar ze bleef, dat ze de afslag voorbij was gereden maar helaas geloofde hij 
haar niet. De kinderen hebben het geheim wel goed bewaard gehouden en dat maakt het zo leuk. 
De enkel van het meisje was na een dag al weer helemaal genezen en ze rent weer als vanouds over het 
kamp. 
 
Op zondag hebben we met Nel cupcakes versierd. 
Nel had alle ingrediënten meegenomen en verdeeld over de tafels. De kinderen konden er vijf versieren en 
de resultaten waren erg leuk. 
We hebben erg creatieve kinderen hier op kamp en er kwamen ook zeer veel verschillende dingen uit. 
We kregen ook nog sponsors op visite die gezellig langs kwamen voor een kopje koffie of thee. 
Uiteraard hebben ze ook een paar cupcakes voor thuis meegekregen. 
Het was weer een gezellige middag met helaas ook ongenodigde visite. De wespen komen er aan en dat 
leverde al veel wespensteken op. Gelukkig hebben we onze maatregelen genomen en wespenvallen 
opgehangen, zuigertjes waarmee we wespensteken kunnen uitzuigen en crème om er daarna op te 
smeren. Verder alle zoetigheid weghouden. We overleven het wel weer. 
 

      
 
Op maandag zijn we naar het Openluchtmuseum geweest. Dit uitstapje werd gesponsord door het museum 
zelf waarvoor onze hartelijke dank en ook aan Johan die dit voor ons heeft geregeld. 
Ook daar hadden de kinderen het zo naar hun zin dat we ze bijna niet mee naar huis kregen. 
Ook hebben de kinderen een lekkere grote warme stroopwafel gekregen. De helft werd gesponsord door 
de eigenaar van het stroopwafel tentje en de andere helft door Johan en Gerda. De kinderen kennen deze 
lekkernij niet maar nu wel en ze hebben er van genoten. 



     
 
 
Inmiddels hebben we ook wel wat kleine probleempjes met de kinderen gehad maar dat is niet 
verwonderlijk. We hebben een gemengde groep kinderen, Serven, Kroaten en Roma’s. Op school hebben 
ze aparte activiteiten en hier doen we alles gezamenlijk. Dat geeft soms problemen en dat moet weer 
gesust worden. Gelukkig lukt dat allemaal nog met veel praten en uitleggen. Ook aan onze jonge leiding 
zelf die soms ook weer uitgelegd moet worden dat al deze kinderen een rugzakje hebben en dat dit de 
reden is dat ze hier zijn. 
Maar ook dat krijgen we weer voor elkaar al vergt dat soms voor het bestuur best wel energie maar ach na 
een nachtje slapen hebben we dat zo weer terug en als we samen met elkaar nog een drankje drinken met 
iets lekkers van de chauffeurs erbij (kulen, ham, kaas en brood) is de energie er weer. 
 
Dinsdag hebben we indianendag gehad. Het was heerlijk weer en we zijn lekker op tijd begonnen met de 
workshops als indianentooi maken, wigwams beschilderen, amulet beschilderen, dromenvangers maken. 
 

     
 
Tussendoor mochten wij bij Mc Donalds een Happy meal komen eten en de volwassenen een big mac 
menu geheel gesponsord door Mc Donalds waarvoor onze hartelijke dank. We zijn uitermate vriendelijk 
verwelkomt en de mensen waren erg lief voor ons. We hebben heerlijk gegeten. 
 

     
 
Dat was het weer even voor deze keer. De andere helft van onze vakantie zal ook weer uitgebreid in een 
verslag aan u worden doorgestuurd. Wij wensen u veel leesplezier en u weet het, wilt u onze nieuwsbrief 
niet meer ontvangen, laat het ons dan even weten. 
 
 
Tot ziens en met een vriendelijke groet 

Stichting Vrienden Speciale Kinderhulp 
Ton en Tineke 
www.svsk.nl  
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