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Samenvatting verslagen Sociale Groepsvakanties 2018
Tijdens de Introdagen ontstond het plan voor een motto van de vakantieweken. Dat werd
het lied van Marcel en Lydia Zimmer:
Iedereen is anders, niemand is als jij
iedereen is anders, jij bent jou en ik ben mij
iedereen is anders, dat is nou eenmaal zo
iedereen is anders, okido!
Intro
Een week vol verrassingen, een week bruisend van activiteiten voor groot en klein! Een
week ongekend door hoge temperaturen! Bepakt en bezakt, wat gespannen komen de
gasten aan…….. en zij storten zich met ons in dit avontuur. Een avontuur, dat is het,
spannend ook voor het team. Hoe zal het gaan? Bijzonder altijd weer de ontmoetingen
met de gasten, hun verhalen, hun levenswandel…………..vastgelegd in collages!
In beeld een levenspad van een moeder onder ons!

“de vlinders zijn mijn kinderen……oorlog......bedankt Nederland”

Startdag
Vol verwachting klopt ons hart. Donderdag waren we er al, maar vrijdagmiddag komen
de gezinnen pas om vier uur. Wachten duurt altijd lang. Zogenaamd zijn we druk met
voorbereiden en overleggen, bedden opmaken etc. maar dat valt allemaal wel mee.
Het is super dat er naamkaartjes zijn gemaakt
voor alle deelnemers (ouders, kinderen,
vrijwilligers). Ook in bepaalde kleuren. Iedereen
kan direct zien wie wie is, maar ook wie bij
elkaar horen. Elke vrijwilliger is gekoppeld aan
één of twee gezinnen. Ook op de deuren van de
slaapkamers hangen de naambordjes in de vorm
van een voetbalshirt of jurk waarbij aan de kleur
weer te zien is wie van het gezin de
begeleidende vrijwilliger is.
Als de gezinnen komen kan het kennismaken
beginnen, incl. rondleiding, bespreken,
afspraken, etc. En er is tijd voor een praatje en
een grapje. Daarna is er tijd voor een drankje
en een officieel welkom.
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Het eten smaakt prima en dat belooft veel goeds voor de komende week. Een goed
gevulde maag scheelt veel geplaag.
Na het eten wordt er spontaan
gespeeld. Daarna is het tijd
dat met de ouders gesproken
wordt over het programma,
afspraken en regels in het
huis. Voor de kinderen is het
tijd voor
kennismakingsspelletjes om
elkaars namen te leren
kennen, onder andere met het
bolletje wol.
De afspraken van 21.00 uur
naar bed voor de kleintjes en
22.00 uur stil wordt niet
gehaald. Zeker voor de
kinderen valt er zoveel te
ontdekken, maar uiteindelijk
valt iedereen vredig als een mak lammetje in slaap.
Een Zaterdag - De Kleine Rug
We beginnen de dag met een
verjaardagsfeest. Maryam wordt vandaag 9
jaar!
We hebben een paar kleine cadeaus
georganiseerd en we zingen allen uit volle
borst . Ze is blij verrast.
Deze ochtend gaan we naar de
stadsboederij. Wandelen naar het station
en daarna met de trein. Eerst rondgelopen,
daarna een prachtige knuffelworkshop voor
de kinderen . Een medewerker van de
stadsboerderij laat ze zien hoe de dieren
gevoerd en geknuffeld kunnen worden. Ze
mogen zelfs een koe naar de wei
begeleiden. De kinderen en de ouders
genieten zichtbaar van de dieren. Het is
heet, de lunch met bijbehorend pakje
drinken is al vroeg op. Sommige ouders
hebben knallende hoofdpijn: we
organiseren paracetamol, extra drinken voor de kinderen en koffie voor de ouders.
Daarna kan iedereen weer meedoen. Een bezoek aan het, naast de kinderboerderij
gelegen, milieu-educatief centrum Weizigt volgt. Leuk om te horen hoe een vader uitlegt
hoe zonne-energie werkt en hoe moeders op een fiets zich uit de naad trappen om een
apparaat in werking te stellen. Iedereen leert er iets van. Vervolgens nestelen we ons in
de daarnaast gelegen speeltuin. De kinderen spelen, de ouders vermaken zich op de
bankjes. Dat waterijsje op het eind was echt een welkome traktatie op die hete dag. We
hebben veel brandjes en ruzietjes moeten beslechten tussen de kinderen. Ze zijn elkaar
aan het verkennen en uitdagen , stoeipartijtjes eindigen regelmatig in slaan en verhitte
“gesprekken” met veel uitdagende en lelijke woorden. De vrijwilligers bemoeien zich er
actief mee, de ouders veel minder.
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Avondprogramma: poppenspel Koos Wieman
We hebben ’s ochtends al een theateropstelling in de
grote partytent op het eiland klaargezet. Als we
terugkomen is Koos al aanwezig en heeft zich
geïnstalleerd. Hij eet mee en maakt kennis met ons
en de gasten. Ook de campinggasten zijn uitgenodigd
voor het poppenspel. We hebben een volle zaal. Koos
boeit vanaf het eerste moment. Zowel de kinderen
als de ouders gaan helemaal op in zijn poppenspel.
Bij de eindevaluatie wordt deze avond een paar keer
als hoogtepunt genoemd. Een vader zegt: ik heb zo
genoten, ook al begreep ik er geen woord van. Mijn
dochter lachte eens echt van harte en was gelukkig,
ik heb zelf ook hard moeten lachen. Van de
campinggasten zijn een groepje tieners gekomen. Bij
de uitnodiging gaven ze aan waarschijnlijk niet te
komen. Ze kwamen toch en na het spel hebben ze
nagepraat met Koos en hem uitgebreid bedankt. Ze
deden echt mee met het spel en genoten hoorbaar en
zichtbaar. Een fantastische avond. Zeker voor
herhaling vatbaar !!
Om 21 uur sturen we alle kinderen naar bed. Enkele ouders komen daarna naar beneden
en drinken en kletsen met ons tot bedtijd. Vanaf deze avond is het einde van de
avondactiviteit ( maximaal 21 uur) de bedtijd voor alle kinderen geworden. Mede op
verzoek van enkele ouders . Dit zorgde voor meer rust voor ouders en kinderen.
Een Zondag – Allardsoog
Zondagochtend gingen we met zijn allen douanespel spelen in het bos. Alleen de 2 baby’s
bleven bij de oppas.

Het douanespel viel reuze in de smaak. De moeders en kinderen deden allemaal mee. Er
waren twee teams. De douane en de smokkelaars. Beide teams waren even fanatiek. In
de tweede ronde waren de moeders de douane. De energie spatte ervan af!
Na afloop een lekker ijsje om af te koelen.
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In de middag hebben we met de moeders een collage gemaakt. Wat een talenten hadden
we weer!! Prachtige kunstwerken zijn het geworden.
De jongste kinderen werden apart opgevangen.
De kinderen gingen knutselen. Een kikker met de jongste jongens en meiden en de
jongens gingen buiten voetballen. Wanneer de jongens en meiden klaar waren ruilden ze.
Om 18.00 weer heerlijk gedineerd met zijn allen.
Om half acht was gelukkig iets gevonden wat met vleugels te maken had en kon het
verhaal van Kikker verteld worden.
Na 10 uur waren alle kinderen in bed en hebben de moeders en vrijwilligers weer
ligretto,halli galli en triominos gespeeld en gezellig zitten kletsen
Een Zondag - Eikhold
’s Morgens speelden de kinderen in de tuin en ’s middags zijn we naar ‘Het Olifantje
geweest. ‘Het Olifantje’ is een grote buurtspeeltuin op loopafstand (zo’n twintig minuten
lopen). De speeltuin wordt helemaal door vrijwilligers gerund, en kost maar 1 euro
toegang per persoon. Daarvoor mag je spelen op een heleboel leuke speelapparaten:
trampolines, een familieschommel, klimapparaten en kun je je uitleven in, jawel, een
flink pierenbad. Het pierenbad was een groot succes bij de kinderen en ook bij de
moeders die liepen te kijken naar het geplons en gespetter van hun kroost. Bij het
pierenbad waren constant een aantal vrijwilligers aanwezig om de kinderen in de gaten
te houden en te zorgen dat alles goed liep.
Verder zaten de moeders lekker lui onder een boom te genieten en gezellig te kletsen.
De mevrouw aan de kassa was zo enthousiast over onze groep dat ze uit eigen zak een
ijslolly voor iedereen, zelfs voor de leiding, betaalde. Alle consumpties zijn overigens heel
goedkoop.
We gingen later naar de speeltuin dan gepland, omdat een van de
kinderen erge kiespijn had. Een tandarts vinden op zondag bleek niet erg
makkelijk, maar door de inzet van de huiswachten lukte het toch om een
tandarts te vinden, waar we met de auto en een van de huiswachten
meteen langs konden komen. De tandarts was zeer kindvriendelijk, maar
dat nam niet weg dat we te maken hadden met een gillend kind, dat na
afloop de middag niet meer verder mocht eten, dus ook geen ijsje … Dat
beloofde nog wat. Er was echter verder geen sprake van enig probleem:
op verzoek liet het jongetje trots het gat in zijn mond zien en speelde dan
vrolijk verder.
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Verslag van zondag, geschreven door Aicha, 12 jaar
De Kleine Rug
We hebben vandaag een heleboel gedaan en het waren
ook best heftige dingen…
Aan het begin van de ochtend kregen we een heerlijk
ontbijt en daarna gingen we met
meester Bert een plek zoeken om een frisbee wedstrijd te
houden het was wel moeilijk maar,
Iedereen deed het en het was best leuk om te doen.
Daarna gingen we een vlot bouwen, de meeste vonden
het aan het einde de leukste van vandaag wat ik zelf ook
vond, we gingen de vlot bouwen me 4 blauwe grote
tonnen om te drijven en 6 grote zware hout stukken.
Toen we eindelijk klaar waren gingen we op het water,
dat was heel erg spannend aan het begin maar iedereen
wende eraan na een korte tijd, aan het eind van de tocht
gingen we het vlot tot stilstand brengen bij de haven
maar het was niet echt gemakkelijk verlopen, een meisje
genaamd Meria (was 5) verdronk bijna het was heel erg
heftig om aan te zien maar
Gelukkig redde zijn Mavis en Sosten haar, Sosten hield
de stuk hout vast en rekte zich helemaal uit naar haar
uiteindelijk greep Mavis haar een trok haar in veiligheid,
ze ging huilen van de schrik maar toen werd ze nog
gevraagd waarom ze het deed, ze zei dat ze naadeed wat
alle andere deden (de 9 en 8 jarige kinderen) alles kwam
gelukkig goed .
Na de vlot bouwen en naar de haven gaan gingen we
daarna een toren bouwen van Coke Cola kratten te
bouwen en zelf op te staan iedereen slaagde erin om
minimaal 5 kratten te plaatsen de kleine kinderen
mochten niet maar een paar wel iets anders zoals met
een touw die je krijgt bij het klimmen, ze kregen het
touw om hun middel en werden een beetje naar boven
getrokken, daarna gingen ze naar de boogschieten dat
was ook leuk en werd net als het toren bouwen laten zien
door meester Bert.
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Een Maandag – Hunehuis
Een speeltuindag
Vandaag speeltuin- en hunebeddendag!
Voordat we vertrokken konden de
moeders nog genieten van hun
dagelijkse yoga-les, een daverend
succes waaruit zij telkens met een grote
glimlach tevoorschijn komen.
Toen was er koffie, thee en limonade en
vervolgens had het natuurlijk de nodige
voeten in de aarde voordat iedereen
vertrekklaar was om naar de speeltuin te
gaan. Maar toen gingen we op weg, een
veelkleurige stoet wandelend over de
weg langs de hunebedden, de kleintjes
in de kinderwagen of de bolderkar. Het
was vandaag alweer prachtig weer.

Aangekomen bij de speeltuin bij het theehuis van Faken
holden de kinderen naar de speeltoestellen. Al snel
gingen de ‘bedriegertjes' aan, nou eigenlijk was er toen
niets anders meer nodig: de kinderen konden er geen
genoeg van krijgen om met de steeds wisselende
waterstralen te spelen. Maar af en toe toch even naar de
trampoline, de hangmatten of de grote schommels. Ook
de sportiefste volwassenen konden het niet laten om
ergens op te klimmen.
Na een paar uur werd het tijd om op te stappen. Eerst
kregen we nog een ijsje, aangeboden door de familie
Faken. Toen wandelden we naar de hunebedden. Op een
schaduwrijk plekje gingen we zitten en daar kwam kok
Jan aangereden met een flinke voorraad versgebakken
pannenkoeken en een krat met drinken en fruit. Heerlijk!
Een prachtige klimboom en de hunebedden vlakbij, om nog eens lekker wat te klauteren. En een mooi
decor voor de groepsfoto die onze fotograaf Wouter maakte. Toen waren velen toch wel moe en
wandelden we weer naar het Hunehuis. Er stond drinken klaar en daarna was het een tijdje verbazend
rustig…
Maar na een poosje was er weer veel activiteit: behendigheidsspelletjes, skelterraces en druk werk
aan de teken- en knutseltafel.
’s Avonds was er een speciaal mannenprogramma voor alle mannen van 10 jaar en ouder: bowlen in
Vledder! Het werd een spannende en sportieve wedstrijd waar ze van genoten.
Inmiddels kregen de meisjes op hun dringende verzoek yoga-les en later werd er nog druk gewerkt
aan armbandjes en kettingen. Het was nog lang rumoerig in het kamp...
Een Maandag – Morgenrood
Creatief en genieten
Vandaag werd een creatieve dag. De moeders hebben van karton en wol onder leiding
van Tina en Margo schitterende fotolijstjes gemaakt. Die zijn later in de week gebruikt
voor het maken van foto’s van de gezinnen. Op diverse lijstjes kwamen ook de vlaggen
van de landen terug van waar men vandaan kwam. Het resultaat was prachtig!
Terwijl de moeders boven aan de slag waren maakten de kinderen in de zaal beneden de
prachtigste portemonneetjes. Ze konden er geen genoeg van krijgen. Sommigen
maakten er zelfs wel 4 of 5.
’s Middags hebben de kinderen bewegende krokodillen gemaakt. Dit was best moeilijk
maar met de technische begeleiding van Josine is het toch gelukt en waren de resultaten
prachtig.
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Fotolijstjes

Portemonneetjes

Krokodillen
Voor de moeders stond een Welnessmiddag op het programma. Een heerlijk voetenbadje
een handmassage, lekker relaxen. De kinderen waren in goede handen achtergebleven
bij de kinderactiviteitenbegeleiders.
Alle moeders genoten van dit moment
voor zichzelf. Het werd een gezellige
middag en er werd driftig gebruik
gemaakt van de mooie make-up en
nagella
kjes.
Als verrassing ontvingen ze bij vertrek
ook nog een goodie bag met een sieraad,
crèmetjes en make-up voor thuis. Het
was een super geslaagde verwenmiddag.

s Avonds was er een bingo met heel veel mooie prijsjes die
door de vrijwilligers waren verzameld. De meest
fantastische prijsjes en prijzen lagen op tafel.
Zowel de moeders als de kinderen konden niet wachten om
te beginnen in de hoop dat ze een mooie prijs zouden
winnen.
Op het einde van de avond had iedereen meerdere prijsjes
gewonnen. Iedereen ging erg enthousiast richting kamer.
Het was een super geslaagde dag!
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Een dinsdag – De Bosbeek
Vandaag kunnen de moeders, want dat is in deze week nu eenmaal een beetje de
gewoonte, hun beste beentje voorzetten om hun kookkunsten te tonen. Barbara en Inge
zijn vandaag niet verantwoordelijk voor het diner. De moeders gaan met Albert
boodschappen doen en dan aan de slag met een maaltijd in de stijl van het land waarin
zij geboren zijn.
Het Italiaanse teamlid zal op verzoek het toetje – uiteraard is dat tiramisu – voor de
gasten bereiden. Na wat telefoontjes met haar moeder komt dat helemaal goed.

’s Middags is er onder leiding van een beroepskracht van St. Welzijn Nunspeet een
sportmiddag voor de kinderen. Moeders zijn in de keuken aan de slag en Meindert gaat
met enkele jongens en vaders een fietstochtje maken.
Na de heerlijke maaltijd mogen de kleinsten weer knutselen en de oudere jeugd gaat,
samen met de kinderen van andere gasten in het huis, het spel “Bosjassen” spelen in de
bossen achter het vakantiehuis.

We hadden
een
bolderkar bij
ons met
eten en
drinken.
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Een woensdag – Koos Vorrinkhuis
Een wat late start, op de fiets met de kleintjes richting Baarn. Een mooie route. Gezellig
zo samen op een terrasje met een grote coupe ijs. De
stemming zat erin. Winkelen, dat stond ook op het
program.
Later…………..een bijzonder nare situatie deed zich voor.
Onze gasten werden op straat omringd door politie.
Winkeliers hadden geklaagd over diefstal terwijl er geen
objectieve reden voor was. De politie, enigszins
gegeneerd, informeerde de gasten over de gangbare
procedure. Een van de tassen werd gecontroleerd.
Iedereen was geschokt. Verdrietig fietste men terug naar
Koos Vorrink.
De thuisbasis reageerde verontwaardigd en heftig. Het
was duidelijk dat we dit niet zomaar konden laten
passeren. Wat was de beste aanpak? Zaak was te
voorkomen dat dit incident de komende dagen de
boventoon zou voeren. Besloten het gebeuren voor te
leggen aan een van de bureaus voor discriminatie. Een
teamlid pakte dit op en later in de week koppelden we de
informatie terug naar de gasten.
Woensdagmiddag waren de oudere kinderen aan beurt
voor een bezoek aan de midgetgolfbaan. Dat zagen ze wel
zitten!
Woensdagmiddag waren de oudere kinderen aan beurt voor een bezoek aan de
midgetgolfbaan. Dat zagen ze wel zitten!

...………rolt ie erin?...........gaaf toch, dat midgetgolf
We hadden nog iets in de achterzak.
Een rondwandeling In de avond voor
volwassenen en kinderen, verzorgd door
twee mannen van Staatsbosbeheer. Op
de nek en met de kinderwagen achter de
mannen aan…………..Verhalen over
natuurverschijnselen en zo meer. Of
iedereen luisterde……………? Och ja,
samen kletsen was ook heel gezellig!

de sprong van je leven, nietwaar?
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Een impressie van het ABK-huis

Ik kan straks na de vakantie op school vertellen dat ik op vakantie ben geweest.

In de Utrechtse wijk
Overvecht zijn een
kleine honderd gezinnen
afhankelijk van de
Voedselbank. Gezinnen
die door hun financiële
situatie al een paar jaar
niet op vakantie zijn
geweest. domweg
omdat ze daar geen
geld voor hebben.
Op zaterdag 12 juli
vertrokken 12 gezinnen
vanuit Utrecht naar het
ABK huis in Hall bij
Eerbeek.
De week was
fantastisch: ouders en
kinderen hebben genoten van de activiteiten en het eten. Er zijn vooral vriendschappen
gesloten.
We zijn ook veel op pad geweest. Naar de Apenheul, het zwembad in de buurt en er zijn
fietstochten ondernomen
Juist ook de ouders hadden hun eigen activiteiten zoals
een verwenmiddag, winkelen en terrasbezoek voor de
mannen.
Hoogtepunt bij het eten was de patattafel. een lange
tafel op het terras waar op het tafelkleed de patat werd
gegooid en de ketchup en mayonaise er op uitgeknepen.
Eten met de handen en grote lol.
De ouders en de begeleiders keken jaloers toe
De foto’s behoeven geen uitleg ze spreken voor zich.
Dank aan
, het wijkbureau van de gemeente
Utrecht en de Voedselbank Overvecht dat dit alles kon
plaatsvinden.

Dit smaakt naar meer, hopelijk volgend jaar weer een
kans.
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Een woensdag - Allardsoog

Om 10.00 uur vertrokken we naar het pretpark in Appelscha.
Het was gelukkig niet meer zo heel warm.. Iedereen ging in
alle attracties. Leuke draaimolens, het enge spookhuis,de
waterglijbaan, een eng ronddraaiend gevaarte wat hoog en
schuin ging, een acht baan en nog veel andere spannende
zaken. Ondertussen mocht je lekker patat eten of hamburgers,
drinken halen, ijsjes of appels halen, dat zat allemaal bij de
prijs in. Jong en oud genoten en op de terugweg in de bus was
iedereen heel rustig na zo'n hele dag rennen
door het park.

Omdat er in het park al zoveel patat en broodjes gegeten waren kregen we bij het diner
wat salade en nog een aantal gerechten die
bij het buffet overgebleven waren.
’s Avond was er een echte poppenspeler. Koos wist de aandacht van de kinderen een uur
vast te houden, eerst met de poes en daarna met het verhaal van de boef, waar de
kinderen heel veel mochten meedenken en roepen.
Na 10 uur werden er nog veel spelletjes gespeeld door moeders en vrijwilligers of werd
er gewoon lekker gekletst.
Een donderdag – Eikhold
Dit was de topdag van de week!
We gingen met een gehuurde bus naar dierenpark Gaia in Kerkrade. Iedereen ging mee,
behalve twee mensen van de keukenploeg. Voor de kinderen was het een heel gebeuren
om met de bus weg te gaan. We hadden een bolderkar bij ons met eten en drinken. Er
was natuurlijk heel veel te zien,
vooral de apen waren
interessant. Maar het meest
imposante was het bezoek aan
de ‘savanne’: we zaten net
onderweg een boterhammetje te
eten, toen de lucht heel donker
werd. Iemand riep:’Rennen’ en
we holden allemaal zo hard als
we konden naar een hele grote,
alleen van boven overdekte, hut
die uitkeek over de ‘savanne’. Er
was echt sprake van een
wolkbreuk. Zonder heel veel
natte kleren keken we vanonder
het afdak naar de neushoorns en
zebra’s die in de regen begonnen te rennen voor beschutting.
Uit de struiken en bossen kwamen vogelgeluiden. Het was ‘net echt’… De wolkbreuk
duurde zo’n twintig minuten. Daarna kwamen de zebra’ en neushoorns frisgewassen en
glanzend weer tevoorschijn.
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Er was natuurlijk teveel te zien voor 1 dag. Een groot succes was ook de draaimolen met
allerlei dieren waarop je kon zitten. Veel te snel was de dag in Gaia voorbij en moesten
we weer naar huis, waar dankzij de keukenploeg de maaltijd alweer bijtijds klaar stond.
Belangrijk, want we hadden een krap schema:
Deze avond was er namelijk ook nog poppentheater. Hoewel de kinderen moe waren van
het bezoek van Gaia, waren ze heel actief betrokken bij de voorstelling. Er was een hele
goede interactie tussen de poppenspeler en de kinderen en ook de moeders deden een
duit in het zakje.
Daarna was het toch echt afgelopen voor donderdag…
Een vrijdag – Morgenrood
Kledingmarkt, fietsen en bonte avond
Al weer bijna de laatste dag. Het is een fantastische week en de tijd gaat super snel. Echt
iedereen vermaakt zich.
’s Morgens hebben we een kledingmarkt georganiseerd en de moeders waren erg blij met
de kleren die ze mochten uitkiezen.
Een aantal moeders wilde heel graag leren fietsen. Josine heeft ze de eerste beginselen
ervan bijgebracht. Voor de een was het wat makkelijker dan de ander maar we hebben in
ieder geval veel gelachen.
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Voor de laatste avond stond de bonte avond op het programma. De dag stond voor veel
kinderen dan ook in het teken van oefenen voor hun optreden.
De bonte avond was een hele leuke avond met veel optredens. Er werd volop gedanst en
het publiek werd goed vermaakt.
Na het dansen had Anja nog een quiz in petto samen met mrs. Pink. De vragen waren
erg leuk maar voor een enkeling soms ook moeilijk maar een beetje helpen mocht wel.

Na een fantastische avond werden de kinderen naar bed gebracht. Daarna hebben we
met de vrijwilligers en moeders nog even gezellig samen gezeten. Een mooi moment om
samen de vakantieweek door te nemen en te evalueren.
Het was een intensieve maar hele bijzondere en geslaagde week waarin we samen heel
veel mooie dingen hebben beleefd maar waar ook voor een verdrietig verhaal ruimte
was. Mooi hoe snel je met elkaar een band krijgt alsof je elkaar al veel langer kent. Moe
maar voldaan gingen we naar bed. Onze laatste nacht op Morgenrood!
Een vrijdag - Eikhold
’s Morgens maakten de Syrische jongens, geholpen door andere vrijwilligers, op een
groot grasveld een glijbaan van zeep.
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Dolle pret voor kinderen en moeders. Na afloop van deze ochtend waren de kinderen
weer helemaal schoon …. Klaar om ’s middags geschminkt te worden voor de bonte
avond. Er was een professionele schminker gekomen en dat was te zien. De kinderen
zagen er prachtig uit en legden geschminkt en wel nog even de laatste hand aan de
fotolijstjes.
De oudste jongen is naar het Thermenmuseum geweest; ook aan hem moest gedacht
worden. Hij vond het heel interessant.
’s Avonds was het bonte avond: de kinderen hielden,mooi uitgedost, een optocht in huis,
terwijl ze een junglelied zongen en er muziek bij maakten. Iedereen vond het zo
prachtig, dat ze de voorstelling nog een keer moesten herhalen. Toen kreeg iedereen zijn
eigen gemaakte fotolijstje met daarin een foto van zichzelf of het gezin. Elk gezin kreeg
dus meerdere ingelijste foto’s mee. Ze waren hier heel blij mee.
Daarna was er nog bingo, waarbij heel veel leuke dingen gewonnen werden. Niet
iedereen begreep hoe bingo werkte, maar dat mocht de pret niet drukken. En toen
eindelijk naar bed… Konden de volwassenen ook nog even een drankje nemen.

Verslag geschreven door Sarra, 9 jaar
De Kleine Rug
Ik ben Sarra en ik ben op vakantie naar Doortrecht gegaan en in deze
versie ga ik vertellen wat ik daar heb gedaan. We zijn op vrijdag hier
na toe gekomen en toen hebben we liedjes gezongen. Het was heel
gezellig en een hele goeie kennis making toen gingen we naar onze
kamer het was kamer 4 en een medewerker was zo lief om onze
beden op te maken namelijk ann . op zaterdag gingen we naar de
kinderboerderij en susten moest heel hard rennen en had foer voor
de schapen en geiten en toen was het de knuffel uur en ik heb een
konijn en een rat geknuffelt ebn toen gingen we weer terug
reizen.zondag gingen we flot bouwen en hadden we een goeie stad
evige boot en nathalie was zo gek dat ze in het diepen water
springen toen we terug gingen was ik een held wand marja die
verdronk bijna en ik had haar uit het water gered en toen gingen we
kratje klimmen dan moetje klimmen en te gelijken tijd een toren
maken en ik was de 1e plek dan gingen we pijlen boogen en ik en
aisha waren de eenigen met links mandag gingen we naar kratje doe
en dat is een grote speel tuin met spring kussens en je kan knutselen
en ik had vier kaders gemaakt eentje voor mijn moeder een tje voor
mij een tje strand eentje onder water dinzdag gingen we eerst thuis
blijven en toen gingen we naar de speeltuin en spelen en kregen we
een ijsje en van avond gingen we bingo splelen en ik had een wekker
en stiften gewonen woensdag gingen we op een kouden dag
zwemmen we dagten dat het warm was maar dat was niet zo
donderdg gingen we knutselen en ik had me zelf geknutseld en
frijdag gaan we weg dat was dan mijn versie van dexe week dag
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De skelters en bolderkarren
waren een groot succes
En dat bleef de hele week zo

Terugblik vanuit het Hunehuis
Als even later iedereen een plekje heeft gevonden neemt Margreet het woord. Zij heeft voor alle
kinderen een certificaat als aandenken aan de week. Er staat een mooie foto op van ons allemaal,
gemaakt bij het hunebed. Voor de moeders en de enige vader, Ahmed Ali, is er de groepsfoto die
woensdag door de fotograaf is gemaakt.
We kijken aan de hand van foto’s, gemaakt door Wouter, terug op de week. Samen met iedereen zie
ik al die leuke, vrolijke en mooie kinderen waar ik zo van heb genoten nog een keer.
Met plezier zal ik aan iedereen terugdenken, maar vooral aan Arden, die zo parmantig rondstapte en
overal aan mee wou doen.
Zainab zingt aan het eind van de avond
een lied, eigenlijk als een bedankje voor de
mooie week. Het werd de Elephantsong en
we hebben er enorm van genoten en
natuurlijk meegezongen. Aminata bedankte
ons nog voor het accepteren van en het
omgaan met het anders-zijn van Sulaiman.
Eiman bedankt geëmotioneerd voor de
fijne week. We hebben haar leren kennen
als een bewonderenswaardige vrouw en
moeder. Het was fijn dat Botoul zo nu en
dan de zorg voor Lilian en Sham kon
overnemen.
Dit alles maakte het, in ieder geval voor
mij, maar ik denk voor iedereen, een
onvergetelijke week!
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Laatste dag – afscheid
Alle gasten staan om 10 uur ingepakt klaar. De kamers zijn
opgeruimd. We zingen nog een laatste maal ons kamplied. Eén van
de kinderen heeft nog snel een eigen couplet gemaakt !! Dat moet
natuurlijk ook gezongen worden.
We maken nog een mooie groepsfoto in de tuin .
Dan moeten we toch echt afscheid nemen. De kinderen krijgen nog een klein aandenken
( uit de boekendoos van Zwerfboeken), hebben hun knuffel onder hun arm en ook de
gemaakte collages moeten nog ergens in de bagage gepropt worden. Boot voor boot
nemen we afscheid van alle gasten.
Een paar mensen moeten op de kade nog even wachten op de taxibus. Om 10.30 is
iedereen vertrokken.
Eindevaluatie we drinken als vrijwilligersgroep in alle rust nog een heerlijk kopje koffie
en beginnen meteen aan de eindevaluatie. Een paar vrijwilligers moeten al vroeg weg
om elders (vrijwilligers)werk te gaan doen. De achterblijvers zorgen dat de laatste
dingen opgeruimd worden en dat de Kleine Rug weer spik en span in oude staat
achtergelaten wordt.

“Met andere vrouwen gaat heel goed. Allemaal in telefoon. Houden contact”.
( moeder aan het woord )

“we hebben samen genieten, bedankt ik wil gewoon even zeggen.
Het was fantastisch, dank jullie wel”
(familie uit kamer 8 in het Koos Vorrinkhuis)

Personen op de foto’s die in dit verslag gepubliceerd zijn, hebben hiervoor hun toestemming
gegeven.
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