
  

 

Old and wise (the Alan Parsons project)  

Of 

Crying (Roy Orbison) 

Vrijdag 

Hallo allemaal! 

Als u dit leest zit het er echt alweer bijna op. Weer een week kamp voorbij. Je zou er emotioneel van 

worden…. 

Misschien is het wel eens goed om een misverstand uit de weg te ruimen. We krijgen vooraf, tussendoor en 

na afloop van een week kamp altijd veel bedankjes van ouders. Vaak met de insteek “Wat goed dat jullie dit 

doen” en “Toch fijn dat mensen hier hun vrije tijd voor willen gebruiken”. Heel vriendelijk natuurlijk, en 

eerlijk gezegd ook best strelend voor je ego, maar op een avond als vanavond wordt het weer duidelijk dat 

het eigenlijk de omgekeerde wereld is. Het plezier dat wij in zo’n week aan uw kinderen beleven is zo groot 

dat we eigenlijk nog wel een weekje zouden willen blijven (oké, met tussendoor één keertje uitslapen dan). 

Daarom willen we het graag een keer echt uitspreken: Dank dat we uw kinderen een weekje mochten lenen! 

Terwijl ik dit zit te typen is de bonte avond voor kamp B nog in volle gang (op dit moment wordt er gedanst 

op Oyalélé van K3, en daar moet je bij geweest zijn om te begrijpen wat dat voor spektakel is). De avond was 

weer super. We hebben veel gelachen, veel gedanst en veel gehuild (daar moet ik eerlijk over zijn). En 

eigenlijk is dat ook niet zo verbazingwekkend; er namen vanavond maar liefst 13 kinderen afscheid van 

kamp. Dat zijn er best veel en ze hebben allemaal een persoonlijk bedankje uitgesproken. Dat was 

emotioneel; wij realiseren ons als leiding vaak niet wat voor impact die paar weekjes kamp op de kinderen 

hebben. Dat werden dus tranen, en niet alleen bij de vertrekkers, ook de “achterblijvers” hielden het vaak 

niet droog, of ze nu kind of leiding waren.  

Morgenochtend moeten de slaapkamers al om 9:00 uur leeg en geveegd zijn. Dus uitslapen zit er niet in, we 

hebben morgenochtend alle tijd nodig om de tassen te reconstrueren. Ik gebruik dat woord bewust, je moet 

gezien hebben hoe de tassen en koffers binnen enkele dagen na aankomst exploderen om het te kunnen 

geloven. Er zijn echt kinderen die niets meer in hun tas hebben zitten en alles in een homogene laag over de 

vloer van de slaapzaal verspreid hebben.  Dat wordt dus een uitdaging! 

Mogelijk ten overvloede: We komen morgen rond 13:00 uur aan bij Silverdome (tenzij er weer een ander 

evenement is).  

Dan nog even dit: Er zijn ouders die aangegeven hebben dat zij graag afscheid willen nemen van Sander. Dat 

kan morgen, Sander heeft aangegeven bij onze terugkomst bij de bus aanwezig te zijn.  

Wij gaan nog even door (het is nu 0:54 uur). Tot morgen! 

De leiding   

 

 

 

 



 

 

       

   

  



 

   

    

 

  



    

      

      



    

 

    

  



   

    

 


