De groene lantaarn
Ik heb het deze week al een paar keer zijdelings over de nachtelijke escapades van
uw kroost gehad. Als de kinderen hier nieuw aankomen weten ze niet eens wat het woord betekent
maar binnen enkele uren heeft de term “uitbreken” voor de meesten een magische klank. “We
gaan vanavond uitbreken” gonst het dan in de kamers van de jongste kinderen. De oudsten
hebben inmiddels al door dat het niet verstandig is om het er zo openlijk over te hebben. Logisch,
maar tot op zekere hoogte wel jammer. Het werkt vertederend als een kind naast je komt zitten en
je deelgenoot maakt van het geheimpje. Nog leuker is het om de onzekerheid te zien als je zegt
dat het niet mag. Dat is natuurlijk zo, het mag niet maar de meesten hebben aan het begin nog
niet door dat er dingen zijn die niet mogen en dingen die echt niet mogen. De oudste kinderen
trouwens ook niet altijd; vandaag begonnen er weer een paar aan een food fight (mag echt niet).
En dat terwijl ze soms al meer dan tien jaar meegaan…..
Maar goed, uitbreken dus. En wat doen kinderen na het uitbreken? Dat is precies het punt waar het
fingerspitzengefühl van de leiding om de hoek komt kijken. Meteen terughalen naar het
kampgebouw is niet leuk. Te lang wachten ook niet (want saai). Geen straf krijgen is niet leuk
(want niet stoer). Te zwaar straf krijgen is niet leuk (want we deden het voor de leuke straf). Dus
vandaar dat er deze week alweer kinderen de Dansende Waterlelies geïmiteerd hebben (we
moesten het wel eerst voordoen) en ééntje als beloning chips kreeg om toe te kijken (vals maar
erg leuk). Daarnaast is er een levende piano gevormd. Vorige jaren hebben we rechtbanken gehad,
hebben we kinderen een gebakken ei laten naspelen, gemixte hagelslag laten uitsplitsen en hebben
kinderen met bezemstelen in hun kleding rondgelopen. Je wordt er behoorlijk creatief van.
Op het moment van schrijven zitten de B kinderen midden in hun casinoavond. A is al naar bed,
maar heeft uitgebreid uitgebroken (onder begeleiding van Nynke, dat wel). Benieuwd wat B voor
ons in petto heeft …… Ze zullen toch niet ……

Tot morgen (heel laat denk ik, pas na de bonte avond),

De (nu toch wel enigszins vermoeide) leiding

Chinezenvoetbal

Altijd een feestje als Bo als dank voor al haar jaren kamp uit mag delen !!!

Karaoke-meezing-singalong-avond

Casino-avond

Sterren kijken
in een sterretje

