Afscheid nemen bestaat niet (Marco Borsato)
Dinsdag
Eerst nog even het restje van gisteren: Ze waren om 7:00 uur (zeven uur) terug.
En vrolijk hè. Echte bikkels zijn het. Lachend binnenkomen na zes uur wandelen. En thuis te beroerd
om op de fiets naar school te gaan….
Door de late binnenkomst liep onze dag wel een beetje anders dan gepland. Maar, met onze flexibele
en professionele leiding is dat natuurlijk geen probleem. Wij passen gewoon ons programma aan.
Anders gezegd, we laten gewoon een deel vallen. Konden wij lekker even uitslapen (tot acht uur, wat
een luxe hè) en konden de kinderen even vrij spelen. Dat vrij spelen is hier altijd lekker actief.
Tafeltennissen met zijn allen rond de tafel, schieten op de basket, voetballen, volleyballen en allerlei
ter plekke bedachte combinaties van bestaande sporten. Het is verbazingwekkend om te zien hoe
creatief iedereen hierin is. We doen maar zelden twee keer hetzelfde!
Ondanks de wijzigingen in het programma hebben we vandaag natuurlijk wel iets georganiseerds
gedaan. Dat u niet denkt dat wij ons er meteen met een Jantje van Leiden afmaken. We hebben onze
sponsoractiviteit gedaan. Het doel waar een deel van de kinderen zich in een weekend in juni voor in
het zweet heeft gelopen. Het was een verrassing en de eerlijkheid gebied te zeggen dat we iets
hadden uitgekozen dat ook met slecht weer uitgevoerd kan worden. We hebben gediscobowld.
Eigenlijk dankzij de hitte was het een onverwacht succes, het is natuurlijk ook wel fijn om op zo’n
warme dag in een airconditioned hal te zitten.
Voordat de bowling begon hebben we iets minder leuks gedaan. Onze gewaardeerde medeleider
Sander had deze week problemen met zijn gezondheid en op advies van zijn dokter moet hij de rest
van de week afhaken. Zoals het er naar uitziet komt hij ook in andere jaren niet meer terug. Voor ons
een aderlating, voor Sander waardeloos (en nu druk ik mij voorzichtig uit) en voor de kinderen
volledig onverwacht. Sander heeft in Valkenswaard voordat we bij de bowling naar binnen gingen
afscheid van ons genomen en dat was een emotioneel moment. Sander, we zullen je missen!
Na terugkomst uit Valkenswaard heeft een groot deel van de kinderen een duik
in het badje genomen. Dat mag ook wel na een lange fietstocht natuurlijk. Om
de rustige dag compleet te maken hebben we vanavond twee films gekeken,
één keer Alvin and the Chipmunks en één keer School of Rock. Nu moet alles
naar bed. En hopelijk blijven ze daar vandaag (want wij willen eigenlijk ook wel
eens een paar uur aaneengesloten slapen).

Tot morgen,
Sonja, Sheila, Sarah, Lonneke, Daniëlle, Simon, Koen, Ed, Henk, Tom, Bas, Ruben
en Jurgen

