Nieuwsbrief Kroatië kamp 2015 (2)

Stichting Vrienden Speciale Kinderhulp

Beste allemaal,
Hier dan weer de tweede nieuwsbrief van kamp 2015.
De eerste week is geweldig goed verlopen, mooi weer leuke uitstapjes.
We waren gebleven bij ons bezoek op vrijdag aan Amsterdam en het strand.
De disco die we normaal op vrijdag hebben, hadden we verplaatst naar zaterdag omdat de kinderen te
moe waren van de hele dag op pad zijn.
Op zaterdag hadden we een wat rustigere dag ingepland, sterrendag, met allerlei workshops en raket
schieten en het grote planetarium dat we ook dit jaar weer te leen kregen van de universiteit in Groningen
met uitleg van Patrick en Jorien.
Patrick en Jorien kwamen voor de middag binnen gewaaid, letterlijk en figuurlijk. Ze hadden storm
voorspelt die dag, code geel / oranje. We hebben het geweten op het kamp.
De tent werd extra vast gezet en nog was het niet genoeg. Ton hing er gewoon aan om hem op zijn plaats
te houden, gelukkig kreeg hij snel versterking van Wim en Benno den Hollander maar toch verschoof de
tent met een heel zware voetbaltafel die je met zes man moet verzetten een meter terug.
Scheurtjes in de tent die gerepareerd moeten
worden helaas. En toen hij net zat toen zag hij een
van de platen van de overkapping loskomen. Ton
snel naar buiten met klemmen die hij bij de hand
had en plaat ook vast gezet. Veel takken vielen uit
de bomen en pas toen de storm over was en alles
was verwijderd mochten de kinderen weer naar
buiten. En toen zat één van de kinderen vast in het
toilet en moest het slot gerepareerd worden en toen
we dachten dat we alles wel hadden gehad viel één
van de kleinere meisjes over een koffer in de kamer
en schoot de knie uit de kom.
En voor het eerst hadden we de ambulance op het
kamp.
Gelukkig viel alles mee en de kleine meid kreeg een brace om voor vier dagen, toen terug voor controle en
gelukkig alles was goed. Al met al was het een behoorlijk rare dag, geen een workshop alleen het
planetarium maaaaaar dat was de moeite waard.
Op zondag was de storm gelukkig weer over en konden
we weer buiten zitten.
Eerst gingen we met alle kinderen, die voornamelijk
katholiek zijn, naar de kerk. Uit de kerk kregen de
kinderen allemaal wat drinken en een snoepje en toen
weer naar het kamp. Daar hadden we gezellige visite uit
Naaldwijk die een kijkje kwamen nemen op het kamp.
We hebben ze het hele kamp laten zien en de kinderen
hadden de kamers keurig opgeruimd, dat konden we
helaas van de leiding niet zeggen.

Op maandag was het treurig gesteld met het weer, het kwam met bakken uit de hemel zetten en we
zouden nog wel naar de dierentuin gaan. Dat was dus helemaal geen optie.
Dat was dus spoed beraad in de ochtend.

We besloten om het hele programma voor de tweede week om te gooien omdat de weersvoorspellingen
echt niet goed waren.
We hebben de dierentuin gebeld of de reservering verzet mocht worden naar de andere week en dat was
gelukkig geen probleem. Toen het computerspelmuseum gebeld of we daar maandag terecht konden, ook
dat was geen probleem en het zwembad hebben we ook een dag eerder gezet.
Dus maandag 12 uur de bus in met brood en toen richting Zwolle waar het Bonami spelcomputermuseum
is gevestigd sinds maart dit jaar.
Wat was het museum groot geworden vergeleken met de afgelopen jaren. Een complete verdieping van
het voormalige PTT gebouw hadden ze tot hun beschikking gekregen.
Voor we weg gingen vroegen we aan de kinderen of
ze een museum leuk vonden. Zeer beleefd zeiden
ze allemaal keurig ja, maar als je goed keek zag je
dat ze toch wel een beetje iets hadden van: jakkie
een museum.
Toen we eenmaal bij het museum waren
aangekomen keken de kinderen hun ogen uit bij al
die spelletjes en toen ze hoorden dat ze met alle
computerspelletjes mochten spelen, de oude maar
ook de nieuwste spelletjes was het hek van de dam.
We hebben ze ook niet meer gehoord.
Ze genoten volop van alles.
Ze kregen ook nog een keer drinken en een snoepje en verder was het alleen maar spelen.
Naomi en John van het museum, dank jullie wel dat we weer bij jullie op bezoek mochten komen. Het is
voor de kinderen een hele belevenis.
Op dinsdag hebben we geen indianendag gedaan maar hebben we binnen kleren gemaakt met de
kinderen van vuilniszakken en crêpepapier. De kinderen hebben de mooiste creaties gemaakt, echt petje af
dit jaar. Petra en Tineke hebben alle kinderen geschminkt op hun aanwijzingen, sommigen wilden alleen
een snor maar anderen wilden hele creaties op hun gezicht van bloemen tot vlinders, een smurf, een
Minnie Mouse noem het maar op. Ook sneeuwkoningen hebben ze gemaakt. Het was een hele klus maar
gelukkig had iedereen iets.

Na het avondeten moest natuurlijk alle kleding geshowd worden. Er werd een echte catwalk gemaakt van
de tafels en natuurlijk was er ook een lady speaker.
De kinderen vonden het maar wat leuk.

Zoals u kunt zien, het zijn echt mooie creaties geworden en zelfs de leerkrachten hadden iets speciaals
gemaakt was ook bij de kinderen zeer in de smaak viel.

Op woensdag zijn we weer een keer wezen zwemmen
met de kinderen. Beter nat worden in het zwembad dan
buiten in de regen want dat was nog steeds pietje pruim.
We gingen pas rond twee uur weg want we zouden tot
zes uur blijven en daarna zouden we naar Mc Donald in
Horst gaan. Van deze Mc Donald kregen de kinderen
een hamburger en cola gesponsord en met een grote
patat erbij hadden de kinderen toch een lekkere maaltijd.
Omdat we ’s avonds de slaappartij hadden zouden ze
nog een keer hotdogs krijgen dus hamburgertje was
voldoende.
De slaappartij was ook een succes.
De kinderen vonden het maar wat spannend dat ze met zijn allen in de grote zaal zouden slapen.
Er werden twee films gedraaid, Frozen en Mathilda. Beiden waren Kroatisch ondertiteld dus ook de
Nederlandse leiding konden de films aardig volgen.
Het was ene grote happening.

’s Morgens werden ze rond negen uur wakker en werden alle lakens en slopen verzameld die naar de
Wasserij in Nijkerk werden gebracht. Clean Lease Fortex sponsort ons al vele jaren door ons dit in
bruikleen te geven en halverwege de vakantie mag dan alles geruild worden voor schone lakens. Voor ons
een hele grote steun en we zijn hen dan ook zeer dankbaar hier voor.
Natuurlijk werd er weer een juf in de maling genomen, die zogenaamd mee mocht om alles te wassen en te
strijken, puf puf je zag haar denken, maar geen een klacht ze ging zonder morren mee.
De opluchting was groot toen ze zag dat alles klaar stond en dat er geen lakentje gewassen hoefde te
worden, laat staan gestreken.

Op donderdag mocht de leiding gaan shoppen en gingen de kinderen een minut to win it doen met de
Nederlandse leiding.
Ook dit is altijd een leuke activiteit die met weinig mensen te realiseren is.
Spelletjes zoals appels stapelen, flessen omgooien en kaarten blazen geven een grote hilariteit onder de
kinderen.

Na het avondeten hebben de kinderen ook nog een wandeling gemaakt rond het kamp van ongeveer 2 km.

Op vrijdag zijn we gezellig met de kinderen naar Emst gegaan. Daar is een leuke waterspeeltuin en een
kaarsenmakerij en omdat de voorspellingen goed waren, de temperaturen stegen en de zon door kwam
durfden we het wel aan en gelukkig maar dat we het gedaan hebben want het werd een schitterende dag.

Bij terugkomst werd na het avondeten de disco klaar gemaakt en werd er volop gedanst.
Dit was de tweede nieuwsbrief, eind volgende week
krijgt u de belevenissen van de laatste week en het
afscheid. Veel leesplezier allemaal
Met een vriendelijke groet
Stichting Vrienden Speciale Kinderhulp
Ton en Tineke
en alle medewerkers en natuurlijk de kinderen

