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Vrijdag 4 augustus kwamen de gezinnen tussen drie uur
vijf uur aan.
De gezinnen kwamen wat verlegen binnen. De kinderen
gingen in het knutsellokaal naamkaartjes maken,
kleurplaten kleuren en later ook in de binnentuin spelen.
trampoline was erg in trek. Jong en oud maakte mooie
sprongen en kunstjes. Nadat iedereen zich op zijn kamer
had geïnstalleerd, was er een heerlijke maaltijd door de
keukenploeg gemaakt en iedereen zat lekker te smullen.
Na het eten stonden de kennismakingspelletjes op het
programma. Dat was een dolle boel met
krantenmeppertje, bal overgooien met naam noemen en
Amerikaans liften met namen. Na al die spelletjes
kenden we elkaars namen wat beter. Iedereen ging toen
moe maar voldaan naar bed toe.

en

De

Vanwege het slechte weer wordt het een binnenprogramma.
's Morgens: knutselen, kleuren, tekenen, vouwen
's Middags: spelletjes doen
De vrouwen hebben van 10 tot 11 uur eerst bewogen/gedanst
Daarna nader kennis gemaakt en de plannen/ verwachtingen voor de komende week
geïnventariseerd.
's Avonds hebben we samen gezongen, muziek gemaakt en gedanst.
De jongens hebben een eigen programma met de mannelijke begeleiders. Ze zijn naar het
Zuidlaarder meer geweest.
Voor de vrouwen, meisjes en vrouwelijke begeleiders was een buikdans workshop met een lerares
uit Groningen.
Dat was een groot succes. We kregen als uitsmijter een prachtig optreden van één van haar
leerlingen. Indrukwekkend. Sommige moeders en begeleiders hadden groot talent!
Op zondag, de dag des Heeren, geen rust op het Huneveld. Langs een waar parcours van kegels,
blokken, koek aan touwtjes en een circuit met zakken werden de kinderen afgemat. Ze moesten
ringen gooien, op doelen schieten en, hoe verzin je het, met pingpongballen op een lepel met
elkaar in de strijd. En zo nog wat, met als doel te winnen van elkaar. De skelterrace was een
topper alhoewel het wagenpark snakt naar een APK beurt. Het was wel wat veel, vooral voor de
kleintjes. Maar goed, na veel limonade kwam de bloedspiegel weer op orde en waren ze weer klaar
voor de volgende ronde. Maar eerst een heerlijke tomatensoep op het terras die toen die tot op
de helft was opgegeten binnen verder moest worden geconsumeerd in verband met de eerste
regenhoos die dag.
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De middag begon met het uitladen van een hele uitrusting acrobaten-, en jongleren spul. Halve
fietsen zonder stuur, een staaldraad om vanaf te vallen en nog heel veel meer voor een ware
circus act. Plus Samuel Stranders de baas van circus SAMBAL. Hij leidt in een krap uur zo maar
30 kinderen op tot topartiesten. Het begint al met het decor van rolgordijnen van beneden naar
boven. Hij souffleert de spreekstalmeester met heuse hoge hoed en het feest kan beginnen.
Onder een daverend circusorkest uit de boxen marcheert de meute artiesten de piste in en act
na act worden in hoog tempo afgewerkt. Het publiek raakt buiten zinnen.
Jongleren met kegels en ringen, een levensgevaarlijke act met messen. Rondtollende eenwielers,
het gaat maar door. Het eindigt met een Pyramide van op elkaar gestapelde kids De ouders hier
aanwezig houden hun hart vast. Nog nooit zag ik tenslotte zoveel vliegende schotels.
En dan een ovatie vanuit de zaal.
In de mooie natuur ten zuid-westen van Tilburg hebben we een week doorgebracht in het
NIVON-huis Morgenrood. De groep bestond uit 22 kinderen, 9 ouders en een team van 14
mensen. De week was ontzettend mooi, vervullend en dankbaar maar ook uitputtend en
veeleisend. Dat is dan ook niet anders met een grote groep met zeer diverse achtergronden.

Fotolijstjes beschilderen

Zeven vrouwen en twee mannen, waarvan twee mensen elkaar al kenden, zaten aan de grote tafel
te schilderen. Niemand had ooit een schilderskwast vastgehouden.
De ouders gingen meteen zonder aarzelen een zelfbedachte randversiering maken. Later zijn de
foto’s erin geplakt, moeder/vader met de kinderen samen.
Er ontstonden gezellige gesprekken, die na het werk persoonlijker werden. Mannen en vrouwen
meteen als een eenheid. Zou dit het gevolg kunnen zijn van het eerst samen individueel bezig
zijn, gezellig naast elkaar zittend met koffie, de kat uit de boom kijkend en daardoor
makkelijker contact makend? De kiem voor een fijne vakantieweek voor de ouders samen, is
gelegd.

Boswandeling maken
Eén van de eerste, onverwachtse grote successen was een simpele boswandeling met ongeveer de
helft van de kinderen. Maandagochtend was er wat onrust in de groep omdat een deel van de
kinderen heel graag wilde zwemmen, maar wij als team hadden besloten dat niet te doen omdat
we de veiligheid niet konden garanderen. Daarnaast had een flink deel van de kinderen geen
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zwemdiploma. Om het gemoed te verbeteren besloten we om van het terrein af te gaan en de
omringende bossen te verkennen. Als snel nadat we van het terrein af waren kwamen we op een
weg met heel veel bramen, waar de groep zich al snel tegoed aan deed. Na de maag gevuld te
hebben doken we via een smal paadje, gevonden door twee van de jongens, verder het bos in. De
volgende stop was bij een omgevallen boom waar de kinderen meteen op klauterden. De sfeer was
al een stuk vrolijker dan die ochtend, zeker na meer klimpartijen over een brug, een stop bij een
vennetje en het zoeken naar dennenappels om te beschilderen. Toen we na 1,5 uur terugkwamen
waren alle kinderen die mee waren moe maar blij. Toch wel wat anders dan gamen op een
mobieltje.

Raketwetenschap in de vrije natuur
Een ander groot succes was het maken en
afschieten van waterraketten. De opdracht
voor de kinderen op donderdagochtend was om
van een PET-fles hun eigen raket te maken. Dat
betekende dat de zijkant mooi gemaakt moest
worden, er een neus op moest komen, vinnen
geplaatst moesten worden en het
lanceersysteem (een rietje) vastgeplakt moest
worden. Aan het begin van de knutselsessie
deed slechts een handvol kinderen mee, maar
nadat duidelijk werd dat ze ook afgeschoten
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zouden worden kwamen er langzaam meer kinderen naar de knutseltafel voor hun eigen raket.
Het eindresultaat was een bonte verzameling aan raketten: felgekleurd, onder de lijm, met logo’s,
huizen of ramen er op getekend, wat je maar kunt bedenken. Aan het eind van de middag was het
tijd om de raketten af te schieten. De flessen zijn voor 1/3 de gevuld met water, de kurk
(zelfgemaakt met een fietsventiel erdoorheen) gaat er op, een in de grond staande stok gaat
door het rietje en de fietspomp werd aangesloten. Op dat moment was het een kwestie van alle
kinderen 5 stappen naar achter laten doen en de eigenaar van de raket laten pompen. Met een
knal gaan ze de lucht in waar ze meer dan 10 meter hoog kunnen komen. Bij elke lancering steeg
een groot gejuich op uit de groep. Helaas wilde de fietspomp na een stuk of 6 raketten niet meer
meewerken. Tip: gewoon een ouderwetse fietspomp gebruiken.

Koken met de vrouwen een groot feest

Zeven vrouwen en 1 man koken samen een drie gangen maaltijd voor de hele groep. Na de lunch
werd er begonnen om een maaltijd uit verschillende culturen te koken. Er werden gerechten uit
Syrië, Eritrea en Oeganda gemaakt.
Dit allemaal zonder kookboek en gewoon nog even aangevuld met eigen gebakken brood en als
voorgerecht gevulde flapjes, die eigenlijk van Filodeeg gemaakt moesten worden, maar door de
taal barriere was er bladerdeeg ingekocht. De hele middag met zijn allen bezig geweest,met
opzwepende Oegandese muziek op de achtergrond. En rond 18.00 uur stond er een geweldige
maaltijd, die iedereen zich goed heeft laten smaken.
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Volgens Nelis (5 jaar) zag de leiding er zo uit
Sport- en speldag City Outdoor. Boogschieten, vlot bouwen (en ermee varen), kratje klimmen
stond op het programma van deze regenachtige dag.
Zo trots als een pauw dat het gelukt is om met touwen en drijvers een vlot te maken.
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Sabrina is kinderen gaan schminken met prachtige resultaten.

’s Avonds gingen de grote kinderen naar de overkant om te voetballen en genoten de moeders van
een beauty- avond.

Wat worden ze allemaal mooi!
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De Bonte Avond
Rond vijf uur waren we weer thuis en om half zes gingen we eten, want dan konden we om 7 uur
met de bonte avond beginnen.
Voordat alle moeders
en kinderen in de zaal
waren en het
programma kon
beginnen was het half
acht. Maar toen
kregen we een
spetterende show te
zien. Van dansjes en
liedjes.
Soms met zijn allen en
soms alleen of met zijn
tweeën. 29 keer
hooghouden van een
bal tot met de
schouders knie en
teen, hoe ontroerend
was dat. Ook een liedje en klapspelletjes over de papegaai ontbrak niet. En als afsluiting de
dansjes van Corrie en Jolanthe. Het was een heel geslaagde avond.
Na afloop mocht iedereen nog cola en sinas drinken, chips en hapjes eten en werd er natuurlijk
ook weer Ligretto gespeeld. Om half 11 ging alle kinderen en moeders moe maar voldaan naar bed.

Het was weer

Samenvatting verslagen SGV 2017

week!

Pagina 8 van 8

