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Beste allemaal 

  

De kop is er weer van af, de eerste week zit er weer 

bijna op. We hebben weer leuke dingen beleefd deze 

eerste week.  

De eerste maandag zijn we wezen zwemmen en zoals 

altijd bij de eerste keer moesten de kinderen een baantje 

proef zwemmen onder het toeziend oog van de 

badmeester. Hij beslist waar de kinderen mogen 

zwemmen. De eerste die het bad indook was binnen een 

paar seconden aan de andere kant.  

 

 

 

Een uitmuntend zwemmer. Wat bleek ….. hij komt uit voor het Kroatische jeugdteam en traint iedere dag 2 

uur ’s morgens en 2 uur ’s avonds. Maar ….. hij heeft geen diploma. Toen men dat hoorde in het zwembad 

werd er gelijk het een en ander georganiseerd en de laatste maandag mag hij officieel afzwemmen voor 

een diploma. En hij gaat iedere ochtend twee uur verder met zijn training. 

 
 

  

Op dinsdag hebben we de sterrendag gehad. Van de sterrenwacht Amersfoort kwamen twee jonge 

mensen om aan de hand van een PowerPoint presentatie het een en ander te vertellen over het heelal. 

Daarna gingen de kinderen een aantal workshops doen, ze konden een ufo maken, een sterrenkaart, er 

lagen kleurplaten, ze maakten een raket en ze konden een mobiel van planeten maken en ze mochten 

door een echte sterrenkijker kijken. Voor de mooiste raket en ufo was een medaille te winnen en na afloop 

kreeg iedereen een diploma. Helaas was het ’s avonds bewolkt zodat ze niet echt de sterren konden zien 

maar het was een leuke dag geweest en iedereen had genoten. 

    
Op woensdag was ons eerste grote uitstapje gepland. We gingen naar het Dolfinarium. Om half tien 

stapten we in de bus en gingen op weg. De kinderen hadden geen idee waar we heen gingen. Bij het 

Dolfinarium stapten we uit en de kinderen kregen drinken, een appel en een zakje snoep. Op onze vraag 

waar hun badkleding was, werd het even schrikken. Badkleding? Ja, we gingen toch naar een zwembad? 
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Toen ze goed keken zagen ze dat we naar de dolfijnen gingen en dat was echt een verrassing. Er ging 

zeker één wens van een kind in vervulling volgens een moeder maar wij denken dat er nog wel meer 

wensen in vervulling zijn gegaan die dag. 

Voor het eerst waren de kinderen tot het eind van de middag actief en eigenlijk wilden ze nog helemaal niet 

naar huis om vijf uur maar het eten wachtte dus zeiden we gedag tegen het dolfinarium. 

    
Op donderdag hadden we de roofvogelshow. 

’s Morgens mochten de kinderen even doen wat ze wilden, in hun dagboek schrijven enz. maar rond twee 

uur zaten we met zijn allen in de schaduw op het grote veld en werden er één voor één vogels uit de 

gekoelde auto gehaald en die vlogen rond en over de kinderen heen. Er werd uitgelegd waar deze vogels 

officieel vandaan kwamen en waarom we zo uit moeten kijken in de natuur want voor we het weten zijn 

deze vogels in het wild uitgestorven. Maar dankzij de mensen die deze dieren laten zien probeert men toch 

de soort in stand te houden en indien mogelijk ook weer uit te zetten. 

Na de show gingen de kinderen vogelhuisjes maken waar ze ook weer een prijs voor konden winnen en 

konden ze uiltjes verven, een vliegende vogel maken en er waren ook weer een heleboel kleurplaten. 

Donderdagavond kreeg een van onze chauffeurs te horen dat zijn moeder was overleden en ’s avonds laat 

heeft Ton nog een ticket geregeld naar Kroatië zodat hij bij de begrafenis aanwezig kon zijn. 

Op 8 augustus komt hij terug en in de komende week hebben we dus één chauffeur tot onze beschikking 

maar ook dat is een prima vent dus dat komt helemaal goed. 

   
 

Het werd een hete dag en voor het eerst hebben we een programma aangepast omdat het te heet was. We 

zouden gaan zwemmen maar omdat het een binnenbad betreft zouden de temperaturen daar behoorlijk op 

kunnen lopen. We besloten om het zwembad op kamp op te zetten en een glij baan te maken op het veld. 

Verder waren er sproeiers om de boel of te koelen. De kinderen hebben genoten en de leiding ….. die ook. 

’s Middags hadden ze voor de kinderen pannenkoeken gebakken en ’s avonds zaten ze met hun voetjes af 

te koelen in het grote bad. En …. het grote bad was niet alleen voor de kinderen ook de leiding hebben een 

duik genomen alhoewel het wel koud was. 

Wel is er grote bewondering voor onze keukenmensen. Mijn hemel die hebben in die hitte staan frituren of 

het niets was en de kinderen hadden ’s avonds een heerlijke maaltijd met diverse salades, patat en 

kipnuggets en nog een heerlijk toetje toe. 

’s Avonds hadden we nog een grapje met de kinderen. Ton telde in het Kroatisch tot drie en klapte toen in 

zijn handen en het buitenlicht ging aan. Toen hij het nog een keer deed ging het licht uit. De kinderen 

probeerden het natuurlijk ook en ook bij hen ging het licht aan en uit. Wat ze niet wisten was dat Ton 

stiekem de afstandbediening in zijn handen had en daarmee het licht bediende.  

Tot nu toe hebben ze het iedere avond geprobeerd en het is grappig om te zien dat het de ene keer lukt en 

de andere keer niet. 



Zaterdag zijn we wezen zwemmen met de kinderen en het weer was precies goed. We konden lekker 

buiten zitten en de kinderen konden binnen en buiten zwemmen. 

 

En vandaag, zondag, was er sponsordag. Er kwamen niet heel veel mensen maar het was wel heel 

gezellig. Voor de kinderen hadden we een hondenshow. 

Peter van Dijk kwam helemaal vanuit het Westland naar Ermelo om met vijf honden een show te geven die 

er niet om loog. De honden sprongen over allerlei dingen heen, liepen door tunneltjes en over een brug. 

Ook de kinderen mochten het proberen met frisbees en met het parcours. En de kinderen vonden het 

schitterend en de leiding ook maar ook de honden genoten ervan. 

 

    
’s Avonds hadden we ook een nieuw onderdeel. We gingen het spel ‘Ik hou van Holland’ spelen. Een try 

out want ook voor ons was het helemaal nieuw. We hadden een leuke presentatrice Karmen, een meisje 

uit de groep die heel spontaan alles presenteerde. De leiding vormde de twee teams en de kinderen 

moesten hen helpen en aanmoedigen. Het was een groot succes met als klap op de vuurpijl de ronde dat 

de leiding in een kring zat en snel vragen moest beantwoorden met boven hun hoofd een ballon gevuld met 

water en na drie minuten klapte deze natuurlijk tot grote hilariteit van de kinderen. 

Een leuke afsluiting van de eerste week.  

 

We bedanken iedereen weer voor alle hulp speciaal onder medewerkers in de 

keuken die een gigantische klus hebben geklaard de laatste week om met het 

warme weer altijd weer een warme maaltijd klaar te hebben en ook de sponsors 

die de eerste week een groot gedeelte voor hun rekening hebben genomen voor 

het eten zoals onze bakker van Dongen, de pizzeria en catering de Telgterhoek 

en Deli XL. We hebben van alles gesmuld. 

 

Over een week volgt onze derde nieuwsbrief, tot dan allemaal. 

 

 

Stichting Vrienden Speciale Kinderhulp 

Ton en Tineke 

www.svsk.nl 

 

 

 

http://www.svsk.nl/

