
   

        

                                                        

Nieuwsbrief  Kroatië kamp 2016 (2)                          

Stichting Vrienden Speciale Kinderhulp 

Beste allemaal, 
 
Hierbij onze tweede nieuwsbrief vanaf het kamp in Ermelo. Wat gaat de tijd zo snel, zo zitten we nog met 
het opbouwen van het kamp en zo gaan we de laatste week weer in. De kinderen genieten volop en dat is 
belangrijk. Er zijn geen kinderen met heimwee, gelukkig maar. 
 
We eindigden onze laatste nieuwsbrief op zondag 24 juli. De zondag dat we weer een mooie gift mochten 
krijgen van Sjef en Gerda Görtz zodat we met onze kinderen naar Drievliet kunnen gaan de komende 
week. Gerda en Sjef maken kaarten, engeltjes, Hollandse huisjes waarin tissues zijn verstopt etc. Deze 
verkopen ze weer na de viering in de kerk de Goede Herder in Ermelo en de opbrengst is dan weer voor de 
stichting. Dit jaar hadden ze ook een kaart gemaakt voor alle kinderen die ze mee naar huis mochten 
nemen. Ze mochten ze zelf uitzoeken.  
 
Nu dat was niet tegen dovenmansoren gezegd. Gerda en Sjef’s tafel was bijna leeg na de viering maar zei 
Gerda: ‘dat maakt niet uit, nu heb ik weer een goede reden om nieuwe kaarten te gaan maken’. Wij 
bedanken deze twee lieve mensen voor hun inzet voor ons en voor hun altijd lieve woorden.  
 

    
 
Naast de kaarten verkoop helpen zij ons ook ieder jaar met het wassen van de kleren van de kinderen. En 
niet alleen zij wassen, dat doen veel families in Ermelo. Dit jaar zijn het er iets minder omdat er mensen 
met vakantie waren maar dat werd ook gelijk weer opgevangen door de anderen. 
 
Wij bedanken dit jaar dan ook naast de familie Görtz, de dames Viester, Reijers, Termaat, Trompetter en 
haar schoondochter Anja, families de Kruijf en Lindelauf, en nu hoop ik maar dat we niemand hebben 
overgeslagen. Mocht dit wel het geval zijn onze excuses alvast maar we zijn al twee weken op kamp en het 
zijn soms lange dagen dus de vermoeidheid slaat soms ook een beetje toe. Maar we hebben dus veel hulp 
op kamp. 
 
De keukenploeg doet zijn uiterste best om alles goed te laten verlopen. We hebben afgelopen zondag 
afscheid genomen van Benno den Hollander. Hij is de eerste twee weken mee geweest en heeft geholpen 
bij de opbouw en de overige activiteiten op het kamp. In de tweede week kwam zijn broer Pim met zijn 
vriendin Justyna, Zij blijven tot het eind bij ons op het kamp. Ook Petra Kortekaas en Fia Hooijmans zijn 
weer drie weken aanwezig en Ineke van Schie was de eerste en is de laatste week op het kamp. En dan 
hebben we natuurlijk nog Helene Trompetter die hier in Ermelo woont maar tijdens de drie weken op het 
kamp eigenlijk alleen maar thuis slaapt. Het is zo fijn om mensen zoals hen bij je te hebben waar je op kunt 
rekenen en waar je ook heel veel plezier mee kan hebben. 
 
En wat hebben we nu de afgelopen week gedaan?  



Maandag zijn we naar de dierentuin in Amersfoort geweest. Een kleine dierentuin maar met veel dieren in 
een mooie natuurlijke omgeving. De kinderen hebben genoten maar de leiding die mee ging uiteraard ook.  

      
 
In de dierentuin waren ze vooral ook gek op het Dinobos. Een bos vol met dinosaurussen. Zelfs ’s-middags 
tijdens het vrij spelen in het speelgedeelte gingen er groepen terug om toch nog even een paar foto’s te 
maken. Onze vaste fotograaf Ton had het er maar druk mee. Het weer was deze dag uitstekend, een klein 
beetje bewolkt met een spettertje onder de lunch maar we zaten lekker droog onder de overkapping. 
 
Dinsdag was de Indianendag op het kamp. Ook dit was weer een geslaagde dag. De kinderen hadden 
workshops zoals indianentooien, een amulet en dromenvangers maken, een geluksarmband in elkaar 
zetten en natuurlijk werd er geschminkt en moest er een indianendorp komen met een totempaal in het 
midden. 

     
 
Het was een zeer gezellige en geslaagde dag die werd afgesloten met een barbecue met vlees van onze 
trouwe Harold en Jannet van de Telgterhoek in Ermelo. Ook al gingen zij op vakantie, zij zorgden er voor 
dat onze vriezer vol met lekkernijen zaten zodat we ook tijdens hun vakantie lekker konden eten. 
Oonze chauffeurs Ivica en Zvonko helpen altijd een handje mee. Met de indianendag zetten zij altijd onze 
tipi’s op en regelen ze samen met Ton, Benno en Pim de barbecue. Dat is een hele klus dat kunnen we 
jullie wel vertellen maar ze zijn er experts in en daar is de hele groep dan ook blij mee. 
 

   
 
En wat denkt u van een gezellige traktatie 
halverwege de middag in de vorm van 
een indianentent met pepsels er in. De 
restant van de pepsels ging in een grote 
schaal en de kinderen vonden het zo 
lekker dat ze zelfs het zout eruit likten. 

          
 
Woensdag zijn we weer heerlijk wezen zwemmen in het zwembad Calluna in Ermelo. Hier zijn we ieder 
jaar weer welkom en mogen we twee keer gratis komen zwemmen. De kinderen genieten hier zo 



ontzettend veel van en zeker nu er een groot spring/klim kussen in het water drijft zijn ze constant aan het 
klimmen en aan het klauteren. 
 

    
 
U vraagt zich misschien wel af of dat zo maar mag foto’s maken in het zwembad maar daar hebben we 
uiteraard toestemming voor van de leiding van het zwembad. Aan de bezoekers wordt via kaarten aan de 
balie kenbaar gemaakt dat de kinderen komen zwemmen en dat er die dag foto’s gemaakt zullen worden. 
En als mensen hier bezwaar tegen hebben kunnen ze dat aan de leiding van de stichting of het zwembad 
kenbaar maken en dan zal er worden gestopt met het maken van de foto’s. 
Dit doen we al jaren en we hebben nog nooit klachten of problemen gehad hiermee. De mensen vinden het 
zelfs leuk dat we dit doen voor de kinderen en soms komen ze ook een praatje maken. 
 
Na afloop van het zwembad waren we welkom bij Mc Donald in Horst. Daar kregen de kinderen een 
hamburger en een drankje aangeboden van het restaurant en wij kochten er nog lekkere patat bij voor ze. 
De kinderen nemen zelf per week 7,50 zakgeld mee en ik kan u vertellen dat er van het geld van deze 
week menig ijsjes zijn gekocht bij Mc Donald.  
Het enige dat jammer was, was het weer. Net zoals vorig jaar goot het toen we er aankwamen. Maar 
gelukkig maakte het personeel bankjes schoon en droog onder de grote parasols zodat we toch redelijk 
droog konden zitten maar het is natuurlijk gezelliger als het lekker zonnig is op zo’n terras en met dit weer 
was er ook binnen weinig plaats maar dat mocht de pret allemaal niet drukken. 
 

      
 

Bij thuiskomst op het kamp was alles klaar gezet voor de pyama party en filmavond. De grote zaal ligt dan 
vol met matrassen en kinderen en leiding liggen met elkaar in een grote ruimte naar drie films te kijken die 
speciaal uit Kroatië zijn meegenomen door de leiding. Halverwege is er natuurlijk ook een pauze zoals in 
een bioscoop en krijgen de kinderen een hotdog en een frisdrankje.  
En om half twee was het dan helemaal stil in de zaal, je hoorde geen hoestje, geen kuchje niets meer, het 
was helemaal stil. 
 
Donderdag En ja dan is het lakens verwisselen. Een van de leiding was weer de klos samen met een kind 
mochten zij mee om alle lakens en slopen en handdoeken te wassen en te strijken. Het mooie is dat ze het 
nog geloven ook maar gelukkig is Clean Lease Fortex Nijkerk al weer vele jaren zo behulpzaam dat we 
lakens, slopen, hand- en theedoeken mogen komen lenen en zelfs halverwege het kamp mogen komen 
wisselen zodat iedereen weer onder frisse lakens slapen. Ook deze lieve mensen en vooral Wieke, onze 
contactpersoon: hartelijk bedankt voor jullie hulp! 
 



    
 

                                     
 
Op donderdag hebben we verder de fashionshow gehad. De kinderen maken van vuilniszakken en wat 
crêpepapier de mooiste creaties die dan ’s avonds op de catwalk worden getoond. Ton had de hand weten 
te leggen op de muziek van een beroemde show uit Parijs dus kon er professioneel geshowd worden. 
Uiteraard werden de drie mooiste creaties beloond met een prijs. 

    
 
Vrijdag De weersverwachting was slecht maar toch namen we de gok op naar de kaarsenmakerij en 
waterspeeltuin in Emst te gaan. Een goede gok want het weer was prima en het was gelukkig niet druk. 
Eerst gingen we de kaarsen maken en daarna mochten de kinderen spelen. De badpakken werden al 
gauw aangetrokken en voor we het wisten zaten ze al op en in het water in bootjes op glijbanen enz. En 
dat er vissen in het water zwommen maakte allemaal niet uit. Ze hadden een reuze pret met zijn allen en 
als de kinderen het naar hun zin hebben dan heeft de leiding dat ook. 

       
 
’s-Avonds was er bingo. Veel prijzen krijgen we altijd van Rob en Yvonne en van de dames Jansen en 
Anneke. Zij zorgen voor een regelmatige toevoer van kinderprijsjes en wij zijn er weer blij mee. 
 
Zaterdag En dan is het al weer zaterdag, 30 juli. De vrijdag er voor keken we naar de weersvoorspellingen 
en het zag er niet rooskleurig uit. We zaten al de bedenken hoe we sport en spel ook binnen zouden 
kunnen doen maar toen we wakker werden viel het eigenlijk wel mee. Geen regen maar een beetje bewolkt 
en eigenlijk goed sport weer. Pim ging samen met zijn broer een sportcircuit uitzetten en ’s middags werd 
er gestart met hardlopen, zaklopen, op ski’s lopen, springen met een skippybal enz. enz. en de klap op de 
vuurpijl het touwtrekken. 
 



Verhit kwamen de kinderen tijdens een rust even drinken en een snoepje halen en dan was het op weer 
weg naar het volgende onderdeel. 
 

         
 
Tsja en na zo’n hele dag sporten is het ook wel lekker om even af te koelen. Pim werd met luid gejoel het 
zwembad in geduwd en even later zijn broer Benno ook en ja die jongens namen ook een handvol kinders 
mee. 
 

    
 
Zondag, weer een week voorbij. We zijn ook deze keer naar de kerk in Ermelo geweest waar men veel 
werk had gemaakt van de viering voor de kinderen. Er waren liedjes in het Kroatisch de kinderen konden 
meelezen via een liturgieblad en er waren lezingen in het Kroatisch. Na afloop was er weer limonade voor 
de kinderen en koffie voor de volwassenen. Het was altijd mooi om te zien dat we ook hier zo welkom zijn. 
 
Verder een rustige dag, de kinderen gingen oefenen voor de Karaoke show ’s avonds en onze Arthur 
kwam gezellig even langs met zijn vrouw. We hebben suikerspinnen gemaakt (de kinderen kwamen wel 
drie keer langs met hun stokje) en ook kwamen Wim en Willeke den Hollander samen met hun zoon Danny 
en schoondochter Vivian langs om zoon Benno op te halen. 
Benno werd heel hartelijk bedankt voor al zijn hulp door de kinderen en de leiding en onder escorte werd hij 
naar de auto begeleid. Daar namen we afscheid van hem en zijn familie en misschien komt hij nog langs bij 
het afscheid van de kinderen als zij naar huis gaan. 
 
Het is weer een mooie week geweest en wij danken u allen voor uw bijdrage, groot en klein, voor uw hulp, 
groot en klein en wij hopen dat u ons blijft steunen. 
     
Met een vriendelijke groet, 
 
Stichting Vrienden Speciale Kinderhulp 
Ton en Tineke 
en alle medewerkers en natuurlijk de kinderen 
 

 

 
 


