
        

                                                        

Nieuwsbrief  Kamp 2019 (2)                          

Stichting Vrienden Speciale Kinderhulp 
 

Beste allemaal 
 
 
Het is inmiddels alweer twee weken geleden dat we afscheid namen van de kinderen die allemaal alweer 
veilig thuis zijn na een emotioneel afscheid. Maar u heeft nog het verslag te goed van de laatste 
anderhalve week. We waren gebleven bij McDonalds de laatste keer. 
 
Op woensdag zijn we naar Amsterdam geweest. Ook dit uitstapje werd geheel gesponsord en de kinderen 
vonden het heerlijk. 
Dankzij Blue Boat Amsterdam kregen we een rondvaart van anderhalf uur tegen een heel mooi bedrag.  
Voor de kinderen was er ook een soort van speurtocht. In de boot kregen ze een boekje met foto’s daarin 
een stickervelletje. Bij iedere foto die ze in het echt zagen mochten ze een sticker plakken. Op deze manier 
werden de kinderen meer bewust gemaakt van de dingen die ze onderweg zagen. 
Natuurlijk zaten er ook foto’s in die ze niet zouden kunnen zien zoals de Nachtwacht maarrrr er zijn ook 
kinderen die de Nachtwacht wel hadden gezien. ‘Waar dan?’ vroegen we toen want we waren echt niet in 
het Rijksmuseum geweest. ‘Op posters en kaarten’ was het antwoord en ja, dan hebben ze toch gelijk 
maar ook goed op gelet. 
Er werd ook een leuke groepsfoto gemaakt door een fotograaf die daar was en we kregen drie foto’s mee 
voor de school. Dat was ontzettend leuk. 
De schipper die we hadden was ook een heel aardige meneer. We hebben wel eens eerder met hem 
gevaren. Bij rondvaartboten is vaak een klompje waar je een fooitje voor de schipper in kan doen. 
Natuurlijk wilden wij dit ook doen maar geen kans. Bewaar dat geld nu maar, jullie hebben het hard nodig, 
koop er met dit mooie weer maar een ijsje voor, voor de kinderen. 
En dat hebben we gedaan. Schipper bedankt en hopelijk tot volgend jaar. 
 

        
 

Daarna ging het richting Arena want ja een foto voor de Arena moet gemaakt worden vinden de jongens 
maar ook de meiden. 
Meestal aten we daar ook onze lunch op maar een gezellige plaats is het niet echt dus besloten we om na 
de Arena richting spottersplaats te rijden. Daar staan bankjes en kunnen de kinderen ook nog vliegtuigen 
zien. 
 
Na de spottersplaats ging het richting Ermelo want daar wacht in een geheel schoongemaakt kampverblijf 
onze thuisploeg met eten. 
We gingen buiten eten want het kamp moest wel schoon blijven in verband met onze traditie dat we 
halverwege de vakantie een slaapparty hebben. De grote zaal wordt eerst vakkundig schoongemaakt door 
ons thuisblijfteam waarvoor onze hartelijke dank en vervolgens mogen alleen de leerkrachten er in die een 
voor een de matrassen zorgvuldig neerleggen. Het is net een legpuzzel die in elkaar gezet wordt. 



Vervolgens gaan de lakens, dekens en kussens erop. De kinderen gaan zich omkleden, en in pyjama 
duiken ze het bed in. 
Er werden twee films gedraaid en tussen de films door kregen de kinderen nog een hotdog en wat lekkers 
te drinken. Welke films de kinderen hebben gezien kan ik u helaas niet vertellen, schrijfster sliep al onder 
de eerste film en heeft zelfs de hotdog gemist, maar de leiding heeft zelf de films uitgezocht dus het zullen 
best leuke films geweest zijn. 
 

     
 
 
De volgende ochtend kwamen de kinderen rustig op gang. 
Alle lakens en slopen werden netjes opgevouwen en in de waszakken gedaan. 
We mochten ook dit jaar weer een beroep doen op Clean Lease Nijkerk waar we voor alle kinderen en 
leiding lakens krijgen en deze ook halverwege de vakantie mogen wisselen en natuurlijk hebben we weer 
een juf in de maling genomen die dacht dat ze een hele dag moest gaan wassen en strijken. 
Maar beste mensen van Clean Lease, het is voor ons zo heerlijk dat jullie dit voor ons doen. Fijn om lekker 
frisse lakens te krijgen en halverwege nog een keer. 
 

        
 

En petje af voor alle mensen die daar werken zeker in die warme dagen. Altijd even vriendelijk en 
behulpzaam. Nogmaals dank. 
 
Vandaag is het goocheldag. Deze dag werd in het verleden altijd gesponsord door onze Fia. Fia is vele 
jaren mee geweest als vrijwilligster op ons kamp. Twee jaar geleden heeft zij maar één week bij ons 
kunnen zijn vanwege gezondheidsproblemen en vorig jaar nog maar één dag. Helaas is Fia dit voorjaar 
overleden. Toch hebben we met onze eigen groep mensen op deze dag stil gestaan bij Fia en gedurende 
het hele kamp zijn er herinneringen aan haar opgehaald.  
 
In de ochtend legde Ton allerlei trucjes uit aan de leerkrachten die ze vervolgens weer aan de kinderen 
gingen leren.  
 
Onze Maarten was er natuurlijk ook weer bij en de kinderen kregen een leuke show te zien. De kinderen 
moesten goed opletten hoe Maarten dit allemaal deed want de trucjes die ze zelf geleerd hadden moesten 
ze ’s avonds ook in een show laten zien. 
Natuurlijk maakte Maarten ook weer ballonnen. 
Het was weer een geslaagde en gezellige dag. 



         
 

                            
 
 
Wel hadden we nog een klein probleempje met een meisje. Het kind had hevige kiespijn al vanaf de eerste 
dag maar we konden de pijn niet meer onderdrukken met paracetamol dus toch maar een afspraak 
gemaakt met de tandarts.  
Het meisje was ontzettend bang en het was nog een heel gedoe om haar rustig in de stoel te krijgen. 
Uiteindelijk is er een hele kies getrokken en van een oude kies heeft hij ook de wortels weggesneden. Het 
meisje dat altijd een beetje boos keek was na de behandeling een heel ander kind en de tandarts heeft een 
mooie tekening, sponsorkaart en een fles wijn gekregen. We hoefden niets te betalen. Wat zijn er toch veel 
goede en aardige mensen. 
 
 

    
 
Op vrijdag waren we weer te gast bij Delphindoorski in Ermelo. 
Cas en Inez hadden hun bedrijf vanaf 13.00 weer opengesteld voor onze kinderen. We kregen veel regen 
deze dag dus alles zou binnen plaatsvinden maar dat mocht de pret niet drukken. 
De kinderen gingen klimmen, glijden, en allerlei andere spelletjes doen. Ze kregen limonade, een snoepje 
en vonden het allemaal geweldig. 
En wij genoten net zo hard omdat wij het naar ons zin hebben als de kinderen het naar hun zin hebben. 



        
 

                       
 
Op zaterdag hadden we een vrije dag. We hadden de brandweer gepland maar deze waren helaas met te 
weinig vrijwilligers. Ze gaven ook een zomerstorm aan dus besloten we om gewoon een vrije dag in te 
lassen. Er kwamen deze dag ook nog sponsors langs, heel gezellig en we hebben gewoon een beetje 
klusjes gedaan en ’s avonds zijn we gaan bingoën. 
Dankzij Rob en Yvonne waren er meer dan genoeg bingo spullen en hadden de kinderen weer leuke 
prijzen. 
Tijdens de bingo gingen onze vrijwilligers Pim en Justyna naar buiten met een schop om te gaan 
schatgraven. 
Tien jaar geleden hadden wij een mannelijke vrijwilliger bij ons op het kamp die toen net getrouwd was met 
onze psychologe van dit jaar. Om de een of andere reden had hij in een flesje frisdrank een brief gedaan 
aan zijn vrouw en deze verstopt in de grond. Hij had een tekening gemaakt waar het blikje lag. Hij kon niet 
weten dat zijn vrouw ooit op kamp zou gaan met haar school want in die periode was zij nog aan het 
studeren. Toen hij hoorde dat ze naar Nederland ging heeft hij haar de tekening gegeven waar het flesje 
lag. Anderhalve week lang is zij aan het graven geweest en niet alleen zij vele vrijwilligers wilden graag 
voor haar het flesje vinden. Helaas niemand vond iets. Deze avond gingen Pim en Justyna het voor haar 
proberen en????? zij vonden het flesje wat eigenlijk niemand meer had verwacht. 
 

     
 
Er waren traantjes in de ogen van onze Lidija toen ze de brief eindelijk kon lezen. Wat erin stond? Dat 
vertellen wij u niet maar de traantjes moeten genoeg zeggen. 
 
Op zondag zijn wij weer naar de kerk geweest en hebben we sponsordag gehad. Ook vandaag kwamen er 
sponsors langs ook nog met cadeautjes voor de kinderen. 
Het was een gezellige dag en de kinderen zijn ook aan het oefenen geweest voor de Karaoke show die ze 
vanavond gingen geven. 
De zomerstorm? Ach het waaide een beetje maar de zon liet zich van de goede kant zien. 
 



   
 

De karaoke show was zeer gezellig. Alle kinderen deden mee en kregen ook nog een medaille na afloop 
en voor de drie beste hadden we natuurlijk mooie bekers. 

 
Op maandag hebben we alle leerkrachten ’s morgens richting Apeldoorn gebracht en in de middag hebben 
we met alle Nederlandse begeleiding het spel A minute to win it gedaan. 
U weet vast wel wat we bedoelen, de kinderen krijgen 1 minuut de tijd om een spel te spelen. We hadden 
vijf teams gemaakt en we hielden de score goed bij zodat we wisten wie de beste was aan het eind van de 
middag. 
We deden spelletjes zoals appels stapelen, flessen omgooien, spaghetti rijgen, een Oreo van je hoofd af 
laten glijden tot in je mond, kaarten blazen. 
 

        
 

Tijdens de spelletjes was het muisstil (ze kunnen het wel) en het was leuk om te zien hoe ze elkaar ook 
aanmoedigden. 
En ja, natuurlijk moesten de leerkrachten horen dat we het prima zonder hen konden. Ga maar naar een 
hotel werd er tegen ze gezegd. Een compliment voor de Nederlandse leiding. 
En boterhammen smeren en beleggen, het ging tien x sneller dan als de leiding het deed en ze hadden er 
ook veel plezier in. 
 
Op dinsdag zijn we naar Drievliet geweest. Dankzij de krant Groot Westland en Drievliet konden we voor 
een speciale prijs naar binnen en dankzij het artikel in Groot Westland hebben veel mensen geld gestort 
zodat ook dit uitstapje gesponsord werd. Ondanks twee behoorlijke regenbuien hadden we verder prima 
weer en een ontzettend gezellige dag. 
 

         
 
 
 
 



 
 
En natuurlijk hoort ook een rondje Westland erbij en een bezoekje aan het strand in Hoek van Holland. 
Pim en Justyna waren inmiddels ook naar huis gegaan en we zijn bij hen nog een ijsje gaan eten. 
 

 
 
Tsja en dan komen de laatste dagen. Boodschappen doen voor thuis, nog een keer zwemmen en de 
schoonmaak. En dan het afscheid. De vlaggen worden gestreken en opgeborgen voor het volgende kamp. 
De laatste disco en dan de bedankjes aan de leiding, kinderen. 
 

     
 

     
 

      
 
Nu zijn we weer twee weken thuis en weer volop aan de slag voor kamp 2020. Wij bedanken u voor uw 
support en uw bijdrage op welke manier dan ook. Onze volgende nieuwsbrief komt in oktober en mocht u 
deze niet meer willen ontvangen, laat het ons dan even weten. 
 
 
 
Tot ziens en met een vriendelijke groet 

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

 


