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Beste allemaal 

 

We zijn weer aan de laatste week begonnen. 

Vorige week maandag zijn we naar de dierentuin in Amersfoort geweest. Dat was voor de kinderen een 

hele belevenis. Velen zijn nog nooit naar een echte dierentuin geweest hooguit iets van een dierenpark 

maar die hebben niet zo veel dieren. 

De kinderen zagen olifanten, tijgers, leeuwen, apen 

slangen, giraffen noem maar op en ze genoten  

volop. Ook de leiding had het naar hun zin en het weer, 

het is gewoon heerlijk. We hebben echt ontzettend 

veel mazzel met het weer. Rond 13.00 uur was het  

verzamelen voor de lunch en als verrassing hadden  

we voor de kinderen ook nog een keer patat besteld  

dus dat was smullen geblazen. 

Weer hadden we een dag met een gouden randje. 

Eigenlijk is dit hele kamp er een met een gouden randje. 

Omdat we voor dit uitstapje geen sponsor gevonden 

hebben, heeft het bestuur maar besloten om het uit- 

stapje uit eigen zak te betalen. 

 

Op dinsdag hadden we indianendag op het kamp. Omdat onze chauffeur Ivica nog steeds in Kroatië is 

vanwege de begrafenis van zijn moeder, moest Ton en Zvonko, onze andere chauffeur de tenten gaan 

opzetten en dat was wel even lachen geblazen. Maar ….. het moet gezegd worden voor we met de 

workshops begonnen stonden er 5 tenten overeind en de kinderen konden ze mooi gaan verven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We  hadden allerlei leuke workshops zoals totempalen maken (gemaakt van de rollen waar touw omheen 

is gewikkeld, die hebben we een paar jaar geleden kregen van de fa. Schouten uit Krimpen a/d IJssel, die 

ook ons touwtrektouw hebben geschonken).De kinderen werden geschminkt, ze gingen amuletten maken, 

dromenvangers stonden ook op het programma en ze kregen les in pijl en boog schieten, lasso werpen en 

hoefijzer gooien.  
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Als afsluiting hadden we een barbecue en onze kok Pim heeft deze in zijn geheel gesponsord waarvoor 

onze hartelijke dank. 

Op woensdag hadden we een nieuw programma. In de ochtend werd de hele zaal schoongemaakt en 

gedweild voor de avond want dan is de slaapparty en komen alle matrassen in de grote zaal te liggen. 

Daarom zijn we ’s middags op stap gegaan naar het Bonami spelcomputermuseum in Epe. Dat kwam wel 

goed uit want die middag regende het pijpenstelen. 

De kinderen konden op wel 70 verschillende spelletjes spelen, van oude tot nieuwe spelletjes en ook stond 

er nog een computer met internet erop en dat hadden de kinderen ook al gauw ontdekt. 

Ze vonden het er heerlijk. 

Toen de middag ten einde liep zijn we met de kinderen bij 

Mc Donalds wezen eten. Daar was het wel even schrikken want 

het regende nog steeds dus trok de hele ploeg naar binnen. 

Maar binnen de kortste keren had iedereen een plaatsje en een 

big mac menu met cola. Heerlijk als kinderen met alles tevreden  

zijn, en je niet hoeft te vragen wat ze willen. Ze genoten van 

wat ze kregen. 

                                                       Toen naar huis waar de grote zaal  

omgetoverd werd in een hele grote slaapzaal 

Nadat alle matrassen er lagen en de kinderen er boven op kon de pret  

beginnen. Eerst kregen we de film van Gullivers reizen, daarna hadden 

we Spiderwick en als laatste een Kroatische film van eigen bodem. 

Om twee uur ’s nachts was alles in diepe rust tot de andere ochtend 

negen uur. 

Toen moest alles weer terug gezet worden en de slaapzalen weer 

worden ingericht want ’s middags zou er een goochelshow komen. 

De goochelshow is ook al weer jaren een vast onderdeel van ons programma. Eerst leren de kinderen 

allerlei trucjes, ’s middags de goochelshow van een echte goochelaar en dan ’s avonds hebben de 

kinderen hun eigen show en na afloop krijgen ze dan allemaal een goocheldiploma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onze Fia, die al 5 jaar met ons meegaat, sponsort deze hele show, en daar zijn wij haar ontzettend 

dankbaar voor. 

 

Op vrijdag zijn we naar de kaarsenmakerij in Emst geweest. Daar 

is ook een speeltuin bij en de kinderen hebben er dankzij het  

heerlijke weer lekker kunnen spelen op waterglijbanen, veerpontjes, 

op trampolines en allerlei andere attributen. 

We zijn ook weer kaarsen wezen maken en ook dat is voor de  

kinderen een hele belevenis. Aan een touwtje dat ze in een vloeistof 

stoppen groeit van minuut tot minuut een echte kaars die dan ook nog 

mooi gekleurd wordt en die ze mee naar huis mogen nemen.  

Opnieuw een dag die door niemand vergeten zal worden. 



Op zaterdag hadden de kinderen sportdag. Onder leiding van onze kok Pim werden allerlei spelletjes 

neergezet die de kinderen moesten gaan doen. 

De beste sporters konden ook nog een prijs winnen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

Op zondagochtend gingen we om half tien naar de kerk. De meeste kinderen zijn katholiek en gewend om 

op zondag naar de kerk te gaan dus dat doen wij hier ook. We hebben een speciaal liturgie velletje 

gemaakt waar alle lezingen ook in het Kroatisch opstaan en de kinderen lezen ook voor en zingen een lied.  

 

Daarna terug naar kamp waar we werden verrast door een andere sponsor. Onze Nel had vorig jaar al een 

heerlijke snoeptafel voor de kinderen gemaakt maar ook dit jaar was ze weer present met een kofferbak vol 

snoepgoed. Sommige kinderen maakten zelfs snoepzakjes zodat ze het mee konden nemen naar huis. 

 

                   
 

De kinderen hadden overdag geoefend voor de playback- en karaoke show en ook werd er speciale 

showkleding ontworpen voor de opvoering. 

’s Avonds kon het spektakel beginnen en het was een ontzettend leuke avond met veel optredens en 

artiesten. 

 

Toen begon de laatste week en het afzwemmen van onze Patrik. Patrik is de zoon van een van onze 

leerkrachten en we vonden het voor haar wel leuk als hij mee kwam. Deze leerkracht woont vlakbij een 

grote stad en zij konden het financieel ook opbrengen om naar een zwembad te gaan. Daar hebben ze hun 

zoon zelf leren zwemmen. De jongen vond het zwemmen zo leuk dat hij naar een zwemploeg ging met de 

naam Neptun. De trainer daar vond hem daar wel goed zwemmen en ging hem verder trainen voor 

wedstrijdzwemmen. Een diploma heeft hij echter nooit gekregen. Toen onze zwembadleiding dat hoorde 

hebben ze besloten om Patrik hier in Calluna af te laten zwemmen voor zijn A  diploma en dat is dus 

afgelopen maandag gebeurd. Onder aanmoediging van alle andere kinderen zwom hij alle onderdelen 

goed en kreeg na afloop een echt diploma, een medaille en van ons een beker en een bos bloemen. 

 

Dit is weer het einde van de nieuwsbrief. Alle 

    sponsors die dit mogelijk hebben gemaakt willen 

    we allemaal hartelijk danken. We gaan de laatste 

    week in en we hopen u nog een laatste nieuws-

    te kunnen sturen als de kinderen zijn vertrokken  

naar huis. 

Met vriendelijke groet 

Stichting Vrienden Speciale Kinderhulp 

Ton en Tineke en alle medewerkers. 


