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Samenvatting verslagen Vluchtelingweken 2019
Intro
Nog een week en dan gaat het gebeuren. Een vakantie voor vluchtelingen in een
Natuurvriendenhuis. Mooie huizen in een mooie omgeving! De laatste voorbereidingen:
telefoontjes, appjes, afspraken rondom het programma, materialen, kosten……. Het
houdt ons bezig en maakt ons nieuwsgierig naar onze gasten. Een spannend avontuur,
niet alleen voor de gasten, maar ook voor de teamleden. Hoe zal het gaan?
Het is een hete zomer waarin nieuwe hitterecords worden gevestigd. Naar in
een enkele week zijn er juist regenbuien en is het koud. Dat vergt aanpassing
aan het uit te voeren programma.
Startdag
Op de aankomstdag worden de kamers van de gasten in orde
gemaakt. Alle kamerdeuren worden voorzien van prachtige
naamkaartjes, resultaat van een creatieve vrijwilliger. Dit jaar
zijn er opvallend veel kleine kinderen, dus op zoek naar extra
kinderbedje. De bedden worden opgemaakt en op elk bed
komt een knuffeltje. Het team wacht gespannen de aankomst
van de gasten af, die bij aankomst verwelkomd worden met
thee, koffie, limonade en wat lekkers. Het moet nog even
wennen allemaal. Na het eten is het tijd om kennis te maken
met elkaar door middel van daarvoor geschikte spelletjes.

Een zaterdag – Allardsoog
Allen gezamenlijk aan het ontbijt, samen beginnen met een moment stilte en eindigen
met een moment stilte. Dit ging ontzettend goed, iedereen bleef aan tafel tijdens het
eten, compliment!
Na het ontbijt hebben de gasten een speurtocht gedaan door het gebouw en de
speelplaatsen rondom het gebouw om de omgeving te verkennen. Een enorm succes,
iedereen ging enthousiast op zoek naar de afbeeldingen: de letters bij de afbeeldingen
maakten samen een woord!
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‘s Middags hebben de kinderen, samen met hun ouder - en wij als vrijwilligers ontzettend genoten van een prachtige timmerworkshop. Een ieder kon kiezen uit het
maken van een vogelhuisje timmeren of een vogel uitzagen. Daarna werden de
vogelhuisjes en vogelfiguren buiten in het zonnetje in mooie kleuren geverfd. Volledige
integratie van vaders, moeders, kinderen en vrijwilligers, wat was dit genieten voor een
ieder!
Jan-Willem en Patrick, bedankt!

‘s Avonds werd er om 21.00 uur voorgelezen door Marjan;
Het verhaal van de papegaai met de 7 veren. De
kinderen hadden ‘s middags de opdracht gekregen
om 2 veren te zoeken, een rode en een groene
veer, zodat het verhaal ‘s avonds kon gaan starten.
Tijdens het voorlezen was het een half uur lang
adembenemend stil en werd een ieder (ook ouders
en vrijwilligers) meegenomen in het verhaal.
Compliment Marjan!

Een zondag - Hunehuis
Schapen- en verfdag
Op de start van deze mooie dag werden we
bezocht door zo’n 450 schapen.
We vonden het allemaal ontzettend
indrukwekkend, en aaien was toch wel wat
lastiger dan we hadden gehoopt! De herder
werd ondersteund door zijn twee honden en
dat vonden de kinderen fantastisch om te
zien.
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Toen de schapen weer verder gingen met hun wandeling hebben we wat gespeeld en
gekleurd.

Aan het einde van de ochtend kwam Anke een schilder workshop geven aan de kinderen en
in de middag waren de moeders aan de beurt.

De kinderen hebben prachtige katten
geschilderd en de moeders bloemen. Na
de drukte en energie die ontstond van
het schapen bezoek, was dit een mooie
activiteit voor iedereen om lekker
creatief bezig te zijn!

Een maandag

- Koos Vorrinkhuis

Vandaag een 11 jarige! Een mooi versierde zetel, een hoed, vele cadeautjes en een lang
zal ze leven voor haar……..Effe wennen al die aandacht!
Ouders op de crea-toer, fotolijstjes versieren voor de familiefoto. Een stevig kartonnen
raamwerk met materialen bewerken naar keuze: wol, kraaltjes, glitters…....Vol overgave
ging men aan het werk, óók de mannen. Prachtige exemplaren leverde het op.
Voor veel kinderen stond trefbal en vrij spelen op het programma. Altijd een succes.

’s Middags een timmerworkshop uitgevoerd door twee gastdocenten. Niet iedereen
begreep het verhaaltje vooraf over de natuur. Het merendeel van de gasten ging wel een
vogelkastje timmeren of bood hulp aan zijn/haar kind. Of ging zelf aan de slag met de
figuurzaag, een nieuwe ervaring. Alom bedrijvigheid. Het beschilderen van deze
producten maakte het af. Met trots bekeek men eigen creaties.
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Na de maaltijd een klein feestje voor de jarige met een lekker taartje en een geweldig
beat-box optreden, uitgevoerd door een van onze begeleiders. Ook de gastdocenten
waren een en al oor. Met tromgeroffel en een bedankje namen we afscheid van hen.
Als afsluiting nog wat rondjes bingo met veel mooie bingoprijzen. Een warme douche was
ook weer mogelijk gelukkig. Kortom een dag om op terug te kijken.
Een dinsdag - Eikhold
De dinsdag was een echt ‘muzikale dag’. ’s Morgens om 11 uur ging iedereen naar
beneden naar de grote zaal. Al weer was er centraal een workshop georganiseerd.
Ditmaal een djembe workshop. Er stonden zo’n twintig djembes opgesteld. De kinderen
en moeders en ook sommige van de vrijwilligers leerden hoe ze op de djembe konden
spelen.

Iedereen was wild enthousiast en er ontstond onder invloed van het opzwepende ritme
van de djembes een geweldige sfeer. Een van de moeders bleek ervaring met het
bespelen van de djembe te hebben en gaf een heel eigen performance.
Rond 11.30 zouden de moeders met hun begeleidsters de stad ingaan voor wat winkelen,
een bezoek aan de markt en koffie met gebak, maar ze zijn pas na afloop van de djembe
workshop vertrokken, zo leuk was het.
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Terwijl de moeders erop uit waren (even zonder
kinderen) hebben de kinderen zich onder leiding
van Andre K. , Esmee en Thom ‘s middags
vermaakt met waterspelletjes en een
waterglijbaan.

’s Avonds werd er een percussie workshop gegeven door Rene, en van de vaste gasten
van Eikhold, die toen hij van de vakantieweken hoorde spontaan aanbood om gratis een
workshop met allerlei soorten slagwerk voor de gasten te organiseren. Het was heel leuk
en ook leerzaam. Voor een paar grotere jongens was de uitleg teveel; die wilden het
liefst meteen aan de gang met drummen en slagwerk.
Een woensdag – De Kleine Rug
De kinderen doen ’s morgens buiten een levend stratego –spel.
Workshop collage maken.

Workshopleidster Nelly Reien neemt de volwassenen ‘s
morgens mee naar de tent. Iedereen vertelt zijn of haar
verhaal in een collage.
’s Middags zijn de kinderen aan de beurt.
Er worden prachtige collages, tekeningen en schilderijen
gemaakt.

In deze groep zijn veel enthousiaste tekenaars. Ook op andere momenten wordt er vaak
getekend. Daarnaast zijn er talloze vliegtuigjes gevouwen. De techniek werd goed
ontwikkeld en aan het eind van de week konden de vliegtuigjes beduidend verder
vliegen. Klaas leerde de geïnteresseerden om dieren te vouwen met origami.
De volwassenen gaan ‘s middags voor een citytrip naar Dordrecht
Een deel van de gasten wil graag fietsen, anderen gaan
liever met de auto. Elkaar daarna terugvinden in de stad
blijkt lastig, want tomtom laat het even afweten. Maar
gelukkig, al hollend is iedereen op tijd bij de Dordtevaer,
voor een rondvaart door de historische binnenstad van
Dordrecht. Daarna wordt er nog even gewinkeld. Er
worden diverse mooie uitverkoopjes gescoord, ook door
onze mannelijke gast. De groep eindigt op een terras.
Dat hoort natuurlijk ook bij een city trip in de vakantie.
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Avondprogramma: Boottocht door de Biesbosch.
De kinderen zouden een
Maar iedereen, inclusief
Daarom wordt er
boottocht met de
Heerlijk ontspannen
rust van het water en
bevers gezien, maar
een schattige eenden
kinderen hebben een
camping gevonden en
uitgenodigd om samen
moeder monopoly te
goed uit, want er
15 personen in de boot.
De volwassenen hebben
avondje voor zichzelf. Gezellig kletsend, een kaartspelletje spelend of
liggen.

bosspel gaan doen.
de leiding is moe.
besloten om een
kinderen te doen.
genieten van de
de natuur. Geen
wel veel reigers en
familie. De oudste
vriendje op de
werden
met hem en zijn
spelen. Dat kwam
passen maximaal
een heerlijk rustig
even op bed

Een donderdag – Morgenrood
Een bloedhete dag was voorspeld en daarom werden er ’s morgens waterspelletjes
gehouden met waterballonnen, een waterpistooltjesgevecht, zeepbaan en sponzenloop.

In de middag was het programma in drieën opgedeeld. De ouders gingen de stad in om
te winkelen en een gebakje te eten. Sommige ouders gingen op de fiets, andere met de
auto.
De grotere kinderen bleven in huis om met hulp van een aantal
timmermannen vogelhuisjes in elkaar te zetten en te schilderen.
Ondanks de hitte was het, zeker voor de kinderen, een geweldige
ervaring.
De kleinere kinderen gingen naar een theatervoorstelling in het bos. Het was wel een
flink eind lopen in de hitte, maar alle kindjes hebben er erg van genoten. Het was dan
ook een inspiratiebron vann een act op de Bonte Avond.
Een vrijdag – Koos Vorrinkhuis
Lekker weer vandaag! De dag begonnen met een groots sportevenement voor iedereen.
Vijf teams aan de slag met Tikrugby, Volleybal, Voetbal………en na de lunch Zeep glijden.
Een supergroot zeil, water en groene zeep. Een aanloop en glijden maar! Wat een plezier
ook voor kijkers!
’s Middags rondom de tafel met het team. Wat was er nog te regelen vandaag en
morgen? Voorbereiden voor de Bonte Avond. Een loting onder ouders van overgebleven
mooie spullen.
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Een moeder van een dochtertje, 5 jaar oud;
“allemaal is goed.
ik ben blij toe komen hier.
voor mij dochter ook super goed.
hart bedakt voor alles”
Kinderen waren op het terras vol aandacht vlechtjes aan het draaien met de ‘lokken’ van
de Syrische boys. Later in de middag gauw verkleden en schminken voor de Bonte
Avond. Tijdens de maaltijd veel aandacht voor de lopende foto-voorstelling op het grote
scherm!
Moeder van drie kinderen, 12, 10 en 7 jaar laat weten:
“Vakantieweek voor kinderen volgens mij is slime idee
en we hebben veel plezier.
Sucses!”

’s Avonds een theateroptreden van kinderen. bekende liedjes kwamen voorbij, dansende
moeders, beatboxen……….Een compliment voor onze presentatrice die dit alles vol
enthousiasme aan elkaar breide. Gastdocent Marlon Read verraste kinderen en ouders
met een fantastische djembé-workshop. Ritmisch, opzwepend! Verbazingwekkend het
resultaat. Daarna vrij dansen, gezellig praten, een drankje met wat lekkers. Het werd
echt een latertje!

Vertrekdag
Inpakken en wegwezen….

De dag van het afscheid. Altijd een druk gebeuren. Koffers inpakken, kamers
schoonmaken, brood smeren voor onderweg. Ineens stonden ze daar, de chauffeurs van
alle taxi’s. Bijna tijd te kort om dag te zeggen. Een laatste omhelzing van een klein
meisje: “Ik mis jullie”.
Op naar de taxi’s, slepend met koffers vol kleurplaten, familiefoto’s, knuffels,
bingoprijsjes en niet te vergeten vogelhuisjes. Verhalen genoeg voor klasgenootjes. Effe
zwaaien nog!!
Daar gingen ze dan, onze gasten, ook wij gaan ze missen. Vreemd stil is het zonder hen.
Eerst maar een kop koffie en een taartje. Daarna iedereen in de running met de zaal, het
speelgoed, spullen opruimen ergens in het huis, die natte zwembadjes in de auto’s.
Nog even napraten met elkaar. Veel positieve geluiden, ook van de nieuwelingen onder
ons, waarvan er een zei:
“Ik heb echt genoten! Zeker voor herhaling vatbaar en
ik kijk nu al uit naar volgend jaar.”
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