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Beste allemaal 

 

Terwijl we dit schrijven is ons kamp al weer ten einde en is dit onze laatste nieuwsbrief van het kamp. 

De afgelopen dagen hebben we nog allerlei activiteiten gedaan. Dinsdagochtend hebben de kinderen eerst 

nog vriendenboekjes gemaakt voor al onze vrijwilligers die geholpen hebben en verder hun dagboeken 

afgemaakt met allerlei foto’s. Het zijn hele kunstwerken geworden waar de ouders thuis ook van kunnen 

genieten. Onze dank aan het bedrijf die de computers en het papier heeft gesponsord voor alle foto’s. 

 

Dinsdagmiddag zijn we wezen shoppen met de kinderen. Normaal gesproken doen we dit op woensdag en 

gaan we op dinsdag naar Drievliet maar vanwege het slechte weer op dinsdag en het goede weer dat 

voorspeld werd op woensdag hebben we twee dagen geruild. 

Tussen de buien door hebben de kinders het winkelcentrum van Ermelo onveilig gemaakt. Op zoek naar 

allerlei koopjes voor thuis. De een kocht een overhemd van een paar euro voor een broertje en de ander 

had speelgoed voor een zusje of een lekker geurtje voor vader of moeder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

Ze kwamen met allerlei leuke dingen terug en natuurlijk kochten ze ook wel iets voor zichzelf. 

Op het kamp hadden we ook allerlei souveniertjes uit Holland die ze tegen de inkoopprijs konden kopen. 

Ze gingen zeker met leuke cadeaus terug naar huis. Om drie uur was het verzamelen bij bakker van 

Dongen.    

 

 

 

 

 

 

 

Bakker van Dongen sponsort ons kamp al vele jaren met al het brood en heel erg lekker brood, dat mag 

ook wel eens gezegd worden. Iedere dag mogen we 15 broden komen halen en dat drie weken lang.  

De kinderen genieten er van en de leiding ook. 
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’s Avonds waren er nog allerlei klusjes die afgemaakt moesten worden en de kinderen moesten op tijd naar 

bed want woensdag is de grote dag en eigenlijk het leukste uitstapje: DRIEVLIET. 

Misschien komt het ook een beetje door de naam, maar gelukkig hadden we een grote sponsor vlak voor 

het kamp die de sponsoring van dit uitstapje op zich nam. Meneer en mevrouw van Vliet van Biefit 

Naaldwijk, heel hartelijk dank dat jullie dit mogelijk hebben gemaakt. De kinderen hebben genoten van dit 

uitstapje en moe????????   Ik zou zeggen kijk nog even naar de foto’s. 

 

        
en na dit heerlijke dagje 

           
 

Het was een heerlijke afsluiting van de week zou je bijna kunnen zeggen want na deze mooie dag met 

volop zon kwam de donderdag en dat is altijd een beetje een verdrietige dag. 

Eerst moet er opgeruimd worden, koffers ingepakt en de slaapzalen moeten schoon. Alle dekens moeten 

worden uitgeklopt en de lakens verzameld. 

Omdat we met te weinig auto’s op het kamp waren kon de was pas op vrijdag terug gebracht worden naar 

CleanLeaseFortex uit Nijkerk maar we waren ook dit jaar weer heel blij met hun sponsoring van alle lakens, 

handdoeken en theedoeken. Het bedankje van de kinderen en iets lekkers is als het goed is vandaag bij ze 

langs gebracht. 

Als dan alle zalen schoon zijn en de koffers ingepakt kon de bus ons nog een keer naar het zwembad 

brengen en daarna staat hij stil tot 24.00 uur vanavond. Dat betekent dus terug met auto’s maar zoals ik al 

zei, die hadden we dit jaar te weinig op het kamp dus werd er gelopen. En de kinderen vonden het ook nog 

heel erg leuk. 

Thuis op het kamp stond het eten weer klaar en na het eten werden de vlaggen naar beneden gehaald. 

 

 

 

 

 

 

    

 

De kinderen stonden er in een kring omheen. Er werd spontaan een Kroatisch liedje ingezet, een liedje dat 

ook op het kamp sloeg en eigenlijk nog steeds. Het gaat over herinneren, over op een bepaalde plaats zijn 

en over liefde. Bent u bekend met Youtube, beluister het dan eens. Het liedje heet: Volio bih da si tu en is 

van de groep Crvena Jabuka. Daarna begon de laatste disco. Tijdens de disco was het een tranendal. 

De een na de ander kwam om ons heen hangen, huilend. 

                                

 

                                                              Maar er werd ook gedanst, 

                                                                    gelukkig maar ……… 

 

 



Toen moest de puzzel nog compleet worden gemaakt, en kregen ze hun beloning voor het vinden van alle 

stukjes.  

  

       
 

En toen kwam het echte afscheid, van de leiding, de kinderen, van de vrijwilligers, van het kamp 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Een laatste poging om de bus tegen te houden maar dan moesten we ze toch laten gaan. 

 

     
 

Twintig uur later kregen we door dat ze veilig thuis zijn aangekomen. Dat is voor ons een hele 

geruststelling. Kamp 2013 was een goed, zonnig en mooi kamp met goede vrijwilligers, leuke kinderen, 

lieve leiding en gelukkig ook een heleboel sponsors die het weer mogelijk hebben gemaakt dat we dit kamp 

konden houden. 

 

Vol goede moed zijn we afgelopen weekend al weer begonnen met de voorbereiding van kamp 2014 dat 

zal plaatsvinden van 26 juli t/m 16 augustus. 

 

Hartelijk dank allemaal voor jullie belangstelling en meeleven. 

 

Met vriendelijke groet 

Stichting Vrienden Speciale Kinderhulp 

Ton en Tineke en alle medewerkers. 


