
        

                                                        

Nieuwsbrief  Kamp 2018 (2)                          

Stichting Vrienden Speciale Kinderhulp 
 

Beste allemaal, 
 
Ons zomerkamp is inmiddels al weer een week afgelopen. De kinderen zijn veilig thuis gekomen vol van 
verhalen die zij delen met hun familieleden. Wat hebben ze de laatste week gedaan? 
 
Za 29 juli is de brandweer van Ermelo langs geweest. Onze Pim den Hollander had dit allemaal 
georganiseerd en de afspraken met hen gemaakt. Pim is zelf werkzaam bij de brandweer in het Westland 
en het was leuk om te zien hoe deze samenwerking verliep. 

Samen met de groep jonge brandweermannen hebben ze allerlei spelletjes georganiseerd en nadat ze 
eerst nog weggeroepen werden kwamen ze gelukkig later weer terug zodat we alsnog een leuke 
groepsfoto konden maken.  

Er waren allerlei activiteiten die met water te maken hadden maar dat was vooral met water uit de waterput 
de kinderen mochten vanwege het droge weer niet het water gebruiken van de brandweerauto maar dat 
was geen probleem, deze oplossing was ook prima. 

Maar wat een verschil met vorig jaar, toen kwam de regen met bakken uit de hemel en nu was het zo droog 
en warm dat iedereen blij was met iedere vorm van verkoeling. 

 

     
 
Gelukkig hebben we ons zwembadje (met water uit de put en opgewarmd in de zon) en onze waterglijbaan. 
Daar hebben de kinderen zoveel plezier van gehad dat hij nu op is. We gaan dus op zoek naar een groot 
stuk nieuw landbouwzeil.  
 

    
 

Maar genoten hebben ze van deze baan, deze zomer maar ook voorgaande vakanties toen het zonnetje 
scheen. 
 
Zo 30 juli zijn we weer met de kinderen naar de kerk geweest en na afloop was het koffie drinken en voor 
de kinderen was er limonade met wat lekkers.  
 
's Middags was er sponsordag en natuurlijk kregen we weer visitie. 



Vanuit Rotterdam, Vlaardingen, Schiedam en het Westland kwam een groot aantal mensen ons bezoeken 
en dat was best weer gezellig. 

Het programma voor de kinderen moet echter wel doorgaan en ook de overige werkzaamheden dus komt 
het voor onze sponsors er vaak op neer dat ze zelf op onderzoek uit moeten gaan en contact moeten 
leggen met leiding en kinderen, maar dat is nooit een probleem. Natuurlijk maken we wel tijd om ze aan de 
kinderen en leiding voor te stellen en ze hartelijk te bedanken voor alles wat ze voor ons doen, het hele jaar 
door. We kunnen niet zonder ze en het is voor ons belangrijk om te weten dat men ons steunt. 

 

     
 

 

Wat ook ieder jaar heel fijn is dat we onze lakens schoon en 
fris krijgen van Clean Lease Nijkerk en dat we halverwege de 
week ook alles om mogen wisselen voor schone lakens. En 
niet alleen de lakens krijgen we maar ook theedoeken, hand-
doeken en speciale plaslakens want die zijn ieder jaar nodig. 

Fijn dat we na jaren met Mieke contact gehad te hebben, nu 
een nieuwe contactpersoon hebben. Onze Mieke is met 
pensioen gegaan en wij gunnen haar nog vele mooie jaren. 
Mieke, bij deze bedankt! 

 

 
 
Ma 31 juli De laatste maandag kwam al weer in zicht en op deze dag krijgt de Kroatische leiding een vrije 
dag. Zij mogen met zijn allen gaan winkelen in Apeldoorn terwijl de Nederlandse leiding de kinderen bezig 
houdt met een minute to win it. Grappig is dat de Kroatische leiding zeer bezorgd is of de Nederlandse 
leiding de kinders wel onder controle kan houden. De kinderen kregen dan ook een duidelijke 
waarschuwing van hun leerkrachten om zich te gedragen terwijl wij, Nederlanders, daar helemaal niet 
bezorgd om zijn. Wij vinden het altijd één van de gezelligste dagen. En luisteren? Nou dat gaat prima hoor 
niets te klagen. 

En de spelletjes? Altijd een succes!! 

Natuurlijk kregen alle deelnemers een medaille die werd uitgereikt door Petra, en ging de hele groep op de 
foto met de beker voor de school. 

 

      
 
Ook 'onze' Fia kwam langs. Fia is jaren lang met ons mee gegaan met kamp totdat vorig jaar het niet meer 
ging, ze moest naar huis. Maar ook dit jaar heeft zijn gesponsord. Ze heeft er voor gezorgd dat onze 
goocheldag door kon gaan en wij waren haar hiervoor heel dankbaar. We waren ook erg blij dat ze nog 
gezellig bij ons langs kwam want ons kamp is toch niet helemaal hetzelfde als Fia er niet is. 

Fia ook jij weer bedankt, de kinderen hebben een heerlijke dag gehad dank zij jou. 

 
 



 
Tussendoor konden de kinderen ook nog een keer repeteren voor de karaoke / playbaack show die we 's 
avonds hadden. We hadden een record aan deelnemers (zoveel records gebroken dit jaar, niet te geloven) 
er moesten zelfs twee pauzes worden ingelast. Maar zo leuk dat alle kinderen hebben meegedaan en ook 
heel vaak alleen.  

Iedereen won natuurlijk een mooie medaille en voor de nummers 1, 2 en 3 was er een mooie trofee en er 
was ook een aanmoedigingsprijs.  

We hadden uitaard weer een zeer vakkundige jury die ook weer zeer mooi uitgedost was.Nummer één was 
Petar Krizanac en hij was dan ook top.  

 

     
 

 
En ja dan komen we weer bij ons hoogtepunt van het kamp, het uitstapje naar Drievliet. Prachtig weer, 
lekker rustig bij de opening en de kinderen gingen uit hun dak. Dankzij Gerda en Sjef ging ook dit uitstapje 
door. 

De kinderen genoten alhoewel van sommige attracties beter niet te vaak gebruikt kon worden gemaakt. 
Teveel draaien is soms niet goed voor een mens. Maar gelukkig zakten alle draaierigheden al gauw en 
waren ze weer op pad naar iets nieuws. 

 

     
 

     
 
Genoten hebben ze volop en niet alleen de kinderen. Onze leiding werd deze dag ook weer kind en ook zij 
gingen in bijna alle attracties om te zwieren en te zwaaien. 

Wat wel jammer was is dat we vanwege het weer niet naar het strand in Hoek van Holland konden gaan. 
We waren bang dat het te druk zou zijn en we willen onze kinderen toch wel weer veilig thuis laten komen. 

Maar dat mocht allemaal te pret niet drukken. De kinderen waren zo moe en nu waren we op tijd thuis voor 
het eten, lekkere macaroni, en konden ze op tijd het bed in. 

Wo 1 aug Op woensdag gaan we meestal shoppen en dat deden we ook dit jaar. Het bestuur zit dan op 
een terrasje de vakantie te evalueren en in het voorbijgaan wordt er nog een fotootje gemaakt. 

Het was gelukkig niet zo warm meer zodat het voor iedereen te doen was. 

 



      
 

Ze hebben leuke dingen ingekocht voor de familie thuis voor weinig geld. Van Helene en haar clubje 
dames mochten ze ook nog een lekker ijsje kopen dus weer een geslaagde dag. 

Woensdagavond moeten ze hun koffers gaan pakken maar ook hun rode rugtasje inleveren die ze dan bij 
het afscheid weer terug krijgen. 

Do 2 aug En ja dan is de laatste dag aangebroken.Op deze dag moet alles opgeruimd worden en als dat is 
gebeurd dan gaan we ´s middags zwemmen. Rond de klok van acht uur ´s avonds wordt er dan afgesloten 
bij de Kroatische en Stichtingsvlag. 

 

        
 
En daarna volgt de laatste disco. Nou ja, disco?? 

’s Morgens waren ze al aan het huilen, ’s middags konden we het in het zwembad niet zien, maar ’s 
avonds was opnieuw een tranendal. En sommige kinders waren zo moe, die lagen op de tafel of op een 
paar stoelen te slapen. Maar ze moesten het nog even volhouden tot 23.00 uur dan is het echt afscheid 
nemen.  

     
 
Na alle afscheidswoorden aan alle leiding en overige vrijwilligers komt dan het afscheid van de kinderen.  

Gedurende de hele vakantie door hebben de kinderen gezocht naar 21 puzzelstukjes. Als de puzzel 
compleet is en ze draaien hem om dan zien ze dat er ergens in het kamp een schat ligt, alleen waar, dat 
staat op het laatste puzzelstukje en dat vinden ze bij het laatste cadeau van de leiding. En ja dan komen 
alle tasjes die ze de vorige dag hadden ingeleverd tevoorschijn met allerlei cadeautjes. 

Zo zaten er schriftjes, pennen, petje, loomelastiekjes in hun tas maar ook een leuke gehaakte sleutel-
hanger en een gehaakt etuitje voor zakdoekjes in hun tas die gemaakt zijn door Els Wubben. Heel erg 
bedankt namens de kinderen, ze waren er erg blij mee en ze kunnen het ook goed gebruiken. 

Ook krijgen ze allemaal nog iets lekkers mee voor in de bus. 

Yvonne en ook haar wederhelft zorgen ieder jaar voor een hoop leuke bingo spullen maar ze maken ook 
hele leuke snoepdoosjes die dan ook nog gevuld worden. Verder gaan er ook heel wat broden en flessen 
water mee de bus in. Limonade willen ze niet, lekker water dat is voldoende. 

 

 



    
 
En daar was dan het echte afscheid. Nog even een laatste inspectie van de bus en toen was het aan de 
achterblijvers om gebruik te maken van tissues en toiletpapier. 

Foto’s van een wegrijdende bus hebben we dit jaar niet. Precies op het moment van vertrek kwam er een 
hevige hoosbui over. Ermelo huilde. 

 

     
 
We hebben een mooi kamp gehad, een kamp met een gouden randje maar ook een kamp van vele records 
en veranderingen van het programma i.v.m. hoge temperaturen. Het is een warm kamp geweest wat 
betreft temperaturen, wat betreft kinderen, wat betreft leiding en sponsors. 

Namens onze groep van dit jaar nogmaals hartelijk dank! 

 

 
 

We zijn al weer begonnen met de voorbereidingen voor kamp 2019. De datum is al bekend en natuurlijk 
verblijven wij weer in De Zandkamp. 

Nu nog de financiën rond krijgen en dan moet het ook in 2019 weer mogelijk zijn om een mooi kamp te 
organiseren. We hopen dat wij met uw hulp dit weer kunnen organiseren. 

Onze volgende nieuwsbrief komt weer uit Kroatië. 

 
 
                         Tot ziens en met een vriendelijke groet 

Stichting Vrienden Speciale Kinderhulp 
Ton en Tineke 

 
www.svsk.nl  

 

 
 

http://www.svsk.nl/

