
 
 

 
 

Stichting kinderkampen Delftsche Zwervers 

 
Ten geleide 
 
U ontvangt dit jaarverslag als bijlage van de 
brief, omdat u heeft gedoneerd aan de 
kinderkampen, of omdat u – al dan niet als 
(voormalig) lid - een binding heeft met 
Studentenstam De Delftsche Zwervers. Via 
deze weg willen we u op de hoogte houden 
van de activiteiten van de Stichting 
Kinderkampen Delftsche Zwervers. Als u dit 
niet op prijs stelt, laat u ons dit dan weten.  
 
In het bijzonder zouden wij de Oud- en Ex-
leden van de Zwervers willen vragen ons te 
helpen het gegevensbestand accuraat te 
houden door adreswijzigingen en u 
bekende overlijdensgevallen door te geven. 
Mede namens de overige Oud- en Ex-
Zwervers alvast hartelijk dank! 
 
Het bestuur, december 2018  
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 Sponsors  
 
van de kinderkampen van 2017 bedankt! Namens de 
Delftsche Zwervers en alle kinderen die mee geweest zijn 
met de kampen bedanken wij de volgende personen, 
bedrijven en instellingen voor hun bijdrage: 
 

 
Alle oud- en ex-Zwervers 

 
 

 
 
 

 
Colibri Advies BV 

 
 
 

 
 

 

Jaarverslag 2017 
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Kinderen van AZC school ‘De Vlieger’ vliegeren op kamp 

Afgelopen jaar gingen we voor het eerst met een nieuwe doelgroep 

op kamp: kinderen van AZC-scholen. We gingen op kamp met ‘De 

Vlieger’ uit Dronten en gemengde school ‘Hugo de Groot’ uit 

Arnhem. Voor 2018 gaan we ook weer met ‘De Vlieger’ op kamp, 

maar ook met ‘De Bazaar’ uit Rijswijk. 

Een grote verrassing in 2017 was het winnen van de ING ‘Help 

Nederland Vooruit’ actie van maar liefst 5000 euro. Een flinke 

meevaller waarvan we direct een groot deel hebben gebruikt om 

matjes en slaapzakken aan te schaffen zodat het wel of niet hebben 

van kampeergerei geen belemmering is voor de AZC-kinderen om 

mee te gaan op kamp. Maken we een financiële prognose, dan zien 

we wel dat we dit soort sponsoracties vaker nodig gaan hebben. 

Belangrijker dan geld zijn de mensen die mee gaan op kamp en de 

devote Zwervers die plaats nemen in de Kampcommissie. Op dit 

gebied is er absoluut geen reden tot zorgen. Afgelopen jaar was er 

een overschot aan vrijwilligers om mee te gaan op kamp en ook voor 

2018 zijn nu al voor de kampjes de meeste rollen al vervuld zelfs 

voordat de Kampcommissie zelfs ook maar actief is gaan werven. 

Dit jaar vindt er ook weer een wisseling plaats in het SKDZ bestuur. 

Paul Spiering heeft de afgelopen 4 jaar de penningen beheerd en 

geeft het stokje over aan Thomas Kroes. Aan het begin van het jaar 

nam Laura Geurtsen al de secretaris rol over van Freek Spierenburg. 

Bedankt, Paul! Bedankt, Freek! 

 

Bart van Osnabrugge 

  

 

 Algemene Informatie 

Vragen, opmerkingen of suggesties zijn 
altijd van harte welkom. 
 
Stuur ze naar: Schiekade 3 

2627 BL Delft 
Email:  info@kampjes.nl 
Website: www.kampjes.nl 
 
De Stichting  Kinderkampen Delftsche 
Zwervers is ingeschreven bij de Kamer van 
Koophandel Haaglanden: 27 18 17 27 
IBAN: NL19 INGB 0000 2976 62 te Delft 
 
Colofon 
Oplage:  Digitaal of op aanvraag 
Foto's:  Delftsche Zwevers 
   
Drukwerk: TU Delft Science Centre 
Verzending: TU Delft 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Van de voorzitter 

mailto:info@kampjes.nl
http://www.kampjes.nl/
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 Achtergrond 

 
 
Achtergrond van de kinderkampen 
 
Al sinds 1923 worden er – met uitzondering van de oorlogsjaren – ieder jaar door de leden van de Zwervers 
kinderkampen georganiseerd. Toentertijd gingen de Zwervers op kamp met kinderen van de ‘Marthastichting’ in 
Alphen. Ook zijn er kampen georganiseerd voor Oost-Duitse vluchtelingenkinderen. 
 
Sinds eind jaren 60 gaan er kinderen mee van basisscholen voor speciaal onderwijs uit achterstandswijken zoals 
de Schilderswijk in Den Haag. Deze kinderen groeien vaak op in een sociaal achtergestelde situatie en kennen 
meestal naast leerproblemen ook opvoedingsproblemen en ontwikkelingsachterstanden of hebben niet de 
mogelijkheid om zelf op vakantie te gaan. Voor deze kinderen is het een ongekende ervaring om hun dagelijkse 
leefwereld in de stad in te wisselen voor het kamperen in de bosrijke omgeving van Ommen. Daar bouwen de 
Zwervers ieder jaar in de vroege zomer op een groot kampeerveld een tentenkamp op.  
Vier of vijf dagen lang kamperen de kinderen daar, en spelen ze op het veld en in de bossen. Tijdens het kamp 
worden de kinderen intensief begeleid: met de ongeveer 25 kinderen gaan er rond de 13 begeleiders mee. De 
begeleiding wordt meestal gevormd door drie leerkrachten van de school en voor de rest (Vrienden van de)  
Zwervers. Iedereen heeft zijn eigen functie; een hoofdleiding, programmaleiding, keukenstaf, Manus(je van alles), 
een aantal tentleiding en een (multifunctionele) Zwever. Ieder jaar wordt een spannend themaverhaal bedacht, 
waar ze vaak helemaal in opgaan. Per jaar worden zo twee kampen gehouden, meestal elk met een andere school. 
 
Ook voor de Zwervers zelf zijn deze kampen een unieke ervaring: je leert jezelf en elkaar weer op een heel andere 
manier kennen dan tijdens de studie. Daarbij kom je in het omgaan met deze kinderen in aanraking met een 
leefwereld die totaal verschillend is van die van jezelf, het maakt je even deelgenoot van een heel andere kant 
van onze samenleving. Daarnaast levert het organiseren van de kampen een mooie ervaring op. Het benodigde 
geld voor de kampen wordt voor een groot deel bijeengebracht door donaties van Oud-Zwervers. Daarnaast 
vragen we donaties aan bedrijven en instellingen. Bij het organiseren en begeleiden van de kinderkampen worden 
de leden van de Delftsche Zwervers en met name de kampcommissie ondersteund door de Stichting 
Kinderkampen Delftsche Zwervers. 
 
Studentenstam De Delftsche Zwervers 
 
De vereniging De Delftsche Zwervers is in 1920 opgericht, oorspronkelijk als studentenvoortrekkersstam van de 

Nederlandse padvinderij. Al enkele decennia zijn de Delftsche Zwervers een studentenvereniging, met ongeveer 

40 leden. Vanwege haar band met Scouting, presenteert de vereniging zich tegenwoordig als studentenstam. De 

meeste leden studeren aan de Technische Universiteit Delft. 

Het verenigingsleven steunt op drie pijlers: de vaste verenigingsavond, de activiteiten hierbuiten en de 

kinderkampen. Iedere dinsdag- en donderdagavond komen de Zwervers bij elkaar op de ‘toren’, zoals zij hun 

verenigingslocatie noemen. Het betreft de achterste van twee midden in het water gelegen kruittorens van het 

sfeervolle zeventiende-eeuwse ‘Kruithuis’-complex, waar vroeger het buskruit opgeslagen werd. 

Na de gezamenlijke maaltijd en de afwas is er een avondprogramma, dat van alles kan zijn: van kleien, quiz of 

omgekeerde fotospeurtocht, tot warentest, klussen aan de toren of een excursie. Ook buiten de verenigingsavond 

zoeken de leden elkaar regelmatig op voor allerlei activiteiten, etentjes en verjaardagen. Daarnaast worden er in 

verenigingsverband regelmatig buitensportactiviteiten georganiseerd zoals (winter)kamperen. De derde 

belangrijke activiteit van de Zwervers is het organiseren en begeleiden van de kinderkampen.   
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De Stichting Kinderkampen Delftsche Zwervers 
 
In de statuten van de stichting staat haar doel omschreven als: “het 
financieel mogelijk maken en ondersteunen van 
kindervakantiekampen en aanverwante activiteiten georganiseerd 
door studentenvereniging De Delftsche Zwervers”. 
Concreet doet zij dat door:  
 

 de liquide middelen en (tent) materialen ten behoeve van 
de kampen te beheren en de financiële administratie te 
voeren. 

 de kampcommissie van de Zwervers in staat te stellen tot 
het voeren van een goede acquisitie, onder andere door het 
bijhouden van een database van bedrijven, instellingen en 
fondsen, en door ondersteuning bij de diverse 
postzendingen. 

 de kampcommissie van de Zwervers te begeleiden bij haar 
functioneren, door regelmatig overleg, het ondersteunen 
van de jaarlijkse evaluatie en de overdracht, en het ter 
beschikking stellen van draaiboeken.  

 de Zwervers in staat te stellen kwalitatief goede kampen te 
houden. Om dit te bereiken houdt zij onder meer een 
bibliotheek bij met relevante informatie voor de kampen, 
zoals draaiboeken, spelideeën en instructiemateriaal. 

 
Om dit te bereiken houdt zij onder meer een bibliotheek bij met 
relevante informatie voor de kampen, zoals draaiboeken, 
spelideeën en instructiemateriaal. Daarnaast biedt zij indien nodig trainingen voor de begeleiding aan. 
De achterliggende gedachte van het bestaan van deze stichting is dat zij kan bijdragen aan de continuïteit van de 
kampen in de toekomst. Enerzijds doordat alle middelen – geld en materialen – van de kampen in een aparte 
rechtspersoon zijn ondergebracht. Anderzijds doordat de bestuursleden van de stichting een meerjarige 
zittingstermijn hebben. 
 
Het stichtingsbestuur bestaan uit vijf leden, die worden benoemd en ontslagen door het verenigingsbestuur van 
de Zwervers. Voor de voorzitter, secretaris en penningmeester geldt een benoemingstermijn van drie jaar, volgens 
een rooster waarbij ieder jaar een bestuurslid aftreedt. Twee leden van het zittende Zwerversbestuur fungeren 
als algemene bestuursleden van de stichting. 
 
De stichting wordt gecontroleerd door een Raad van Commissarissen, benoemd door de algemene 
ledenvergadering van de Delftsche Zwervers. 
 
Stichtingsbestuur per 1 januari 2018: 
Bart van Osnabrugge, MSc (voorzitter) 
Laura Geurtsen   (secretaris) 
Thomas Kroes, BSc  (penningmeester) 
Jesse Jansen   (tevens voorzitter DZ) 
Jonathan van de Reep  (tevens penningmeester DZ) 
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Financieel overzicht 

 
 

 
 
Toelichting op de balans 
Vaste activa (kampmaterialen) 
De waarde van de kampmaterialen wordt bepaald door jaarlijks een percentage van de waarde af te schrijven en 
alle aankopen erbij op te tellen. Dit bedrag staat verder uitgesplitst in de specificatie kampmateriaal hieronder. 
 

 
Vlottende activa / vlottende passiva 
Het is niet helemaal gelukt om alle financiële zaken in 2017 af te ronden, dus er staan nog bedragen open die pas 
in 2018 vereffend worden.  
 
Liquide middelen 
Dit zijn de bedragen die we daadwerkelijk op een rekening hebben staan. Het saldo op de spaarrekening is vrij 
opneembaar; vandaar dat alles onder liquide middelen is gezet.  
 
Continuïteitsreserve 
De continuïteitsreserve is het bedrag dat bestemd is om de kampen te kunnen draaien wanneer er een jaar lang 
geen donaties binnen zouden komen. In 2016 was het nodig om de continuïteitsreserve aan te spreken en die 
hebben we dit jaar weer aangevuld met het behaalde overschot. 
 
Vastgelegd in kampmateriaal 
Het kampmateriaal valt ook onder de passiva, maar dan als vastgelegd vermogen. Er zijn dit jaar nieuwe matjes 
en slaapzakken aangeschaft. Hierdoor is de waarde die vastgelegd is in kampmateriaal gestegen. 
 
Vervangingsreserve kampmaterialen 
Om de kampmaterialen op termijn te kunnen vervangen, bouwen we een vervangingsreserve op. Dit is het 
afgeschreven bedrag, 10% per jaar, plus nog eens de helft daarvan om te corrigeren voor inflatie. Dat gebeurt 
over de looptijd van de afschrijving. Afgelopen jaar zijn er nieuwe slaapzakken en matjes aangeschaft. Omdat we 

activa 31-12-2017 31-12-2016 passiva 31-12-2017 31-12-2016

Vaste activa Bestemde reserves

Kampmaterialen 4,302.38€     3,181.43€     Continuïteitsreserve 8,168.04€     7,719.11€     

Vastgelegd in kampmateriaal 4,302.38€     3,181.43€     

Vlottende activa

22,636.34€  21,682.34€  

1,548.98€     2,760.89€     subtotaal 35,106.76€  32,582.88€  

Algemene reserve 1,905.82€     -€               

Liquide middelen

Spaarrekening 25,910.42€  25,779.33€  Vlottende passiva

Betaalrekening 4,446.57€     1,662.38€     

Kamprekening 804.23€        589.48€        -€               1,390.63€     

subtotaal 31,161.22€  28,031.19€  

Totaal 37,012.58€  33,973.51€  Totaal 37,012.58€  33,973.51€  

BALANS PER 31-12-2017

Vorderingen en overlopende 

posten

Vervangingsreserve 

kampmaterialen

Kortlopende schulden en 

overlopende posten

Baten Lasten

Afschrijving 636.00€        Aanschaf materiaal -€               

Dotatie 318.00€        

Oud saldo 21,682.34€  Nieuw saldo 22,636.34€  

Totaal 22,636.34€  Totaal 22,636.34€  

RESULTATENREKENING VERVANGINGSRESERVE KAMPMATERIALEN
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een grote donatie hebben gekregen is deze niet van de reserve betaald, maar het is wel nodig om in de toekomst 
hier geld voor te reserveren. 
 

 
Exploitatie 
In de resultatenrekening exploitatie staat wat er werkelijk gebeurd is afgelopen jaar op financieel gebied. Onze 
oud-leden zorgden ook afgelopen jaar voor een groot deel van onze inkomsten. Onze hartelijke dank weer voor 
alle giften! Daarnaast heeft de ING bank een grote donatie gedaan. De kosten voor vervoer zijn laag uitgekomen 
omdat de kinderen met de trein zijn gekomen in plaats van met een bus. 
 

 
 
Algemene reserve 
Het vermogen in de algemene reserve dient als buffer en heeft nog geen concrete bestemming. Afgelopen jaar is 
de reserve flink groter geworden.  
 

 
 
Voor 2018 hebben Thomas Kroes en ik de begroting samen opgesteld. Dit omdat Thomas vanaf 2018 de 
penningmeester is van de stichting. We verwachting dit jaar niet nogmaals een grote donatie van een bedrijf dus 
dit staat niet meer op de begroting. Verder is er minder begroot voor vervoerskosten omdat we al weten dat de 
kinderen weer met de trein zullen reizen. 
 

jaar van aankoop Aankoop-waarde Aanschaf in 2017 Afschrijving Dotatie Waarde op 31-12-2017 Reservering 2017 Waarde op 31-12-2016 Reservering 2016

diverse kampaterialen 92-'00 5,705.42€               0 0 0 7667.12 0 7,667.12

Inventaris nvt nvt 120 60 478.43 1740.12 598.43 1560.12

Kameel (opslagtent) 2001 1,996.60 0 0 0 2994.9 0 2994.9

Kindertenten 2015 3,141.00 315 157.5 2196 1417.5 2511 945

Branders 2004 245.7 0 0 0 382.05 0 382.05

Truus (activiteitentent) 2004 4,139.10 0 0 0 6208.65 0 6208.65

Tipipalen 2007 615.00 0 922.5 0 922.5

Tafels & banken 2010 216.00 24 12 48 288 72 252

Regenkleding 2007 500.00 0 750 0 750

Slaapzakken & Matjes 2017 1,756.95 1756.95 177 88.5 1579.95 265.5 1756.95 0

Totalen 1,756.95 636 318 4302.38 22636.34 4938.38 21682.34

Baten realisatie begroot 2016 Lasten realisatie begroot 2016

Oud-Zwervers 3,359.36€  5,000.00€  2,940.84€  Vervoer 793.52€      2,100.00€  978.34€      

Bedrijven/Instellingen 5,100.00€  750.00€      200.00€      Voeding 1,485.99€  1,700.00€  810.36€      

Schoolbijdrage 796.00€      1,120.00€  400.00€      Activiteiten 678.31€      900.00€      412.89€      

Rente 131.09€      600.00€      247.37€      Huur kampterrein 799.30€      1,100.00€  678.10€      

Overige Donaties 338.05€      330.00€      298.03€      Lopend materiaal 314.58€      250.00€      112.37€      

Opslag materiaal 150.00€      150.00€      150.00€      

Afschrijving materiaal 636.00€      600.00€      570.00€      

Dotatie materiaalreserve 318.00€      300.00€      285.00€      

Administratiekosten 208.82€      400.00€      452.01€      

Verzekeringen 186.46€      200.00€      186.46€      

Klusweekend 41.82€        50.00€        75.72€        

Diversen -€             50.00€        41.98€        

Extra kampspullen 1,756.95€  

Saldo-afname 666.99€      Saldo-toename 2,354.75€  

Totaal 9,724.50€  7,800.00€  4,753.23€  Totaal 9,724.50€  7,800.00€  4,753.23€  

RESULTATENREKENING EXPLOITATIE KINDERKAMPEN 2017

Baten Lasten

Exploitatie overschot 2,354.75€     Exploitatie tekort

Continueteitsreserve 448.93€        

Oud saldo -€               Nieuw saldo 1,905.82€     

Totaal 2,354.75€     Totaal 2,354.75€     

RESULTATENREKENING ALGEMENE RESERVE
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Begroting 

 
 
Als laatste wil ik mijn laatste jaar afsluiten met wat laatste woorden. In 2017 heb ik nogmaals de kans gekregen 
om mee te gaan op kamp. Dit was natuurlijk weer ontzettend leuk en ik heb ervan genoten. Ik durf ook te stellen 
dat de kinderen het fantastisch vonden. Daarom wil ik iedereen bedanken voor hun donaties en andere inzet in 
2017. Uiteraard hadden we dit niet kunnen doen zonder de donaties van alle Oud-Zwervers. Ook zijn we de ING 
Bank erg dankbaar voor hun grote donatie dit jaar.  
 
Als allerlaatste wens ik het stichtingsbestuur, de kampcommissie, de Zwervers en Thomas Kroes als nieuwe 
penningmeester heel veel succes en sterkte met het organiseren van alle volgende kinderkampen. 
 
Paul Spiering, 
Penningmeester SKDZ 

 
 
 

Baten begroot 2018 Lasten begroot 2018

Oud-Zwervers 5,000.00€        Vervoer 1,000.00€      

Bedrijven/Instellingen 200.00€           Voeding 1,500.00€      

Schoolbijdrage 600.00€           Activiteiten 850.00€         

Rente 200.00€           Huur kampterrein 1,000.00€      

Sponsor acties 300.00€           Lopend materiaal 250.00€         

Opslag materiaal 150.00€         

Afschrijving materiaal 636.00€         

Dotatie materiaalreserve 318.00€         

Administratiekosten 300.00€         

Verzekeringen 200.00€         

Klusweekend 50.00€            

Diversen 50.00€            

Extra kampspullen

Saldo-afname 4.00€                Saldo-toename

Totaal 6,304.00€        Totaal 6,304.00€      
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Kampverslag 
 

Kampverslag 1e kampje – De Vlieger 
 
Op de maandag ochtend, tijdens de stilte voor de storm zaten wat zwervers bijeen in de zon, te wachten op de 
kinderstemmen, aangezien de kinderen met de trein zouden komen en het laatste stuk zouden lopen, de 
kinderen van AZC school ‘de Vlieger’ uit Dronten, kinderen uit andere landen, met andere culturen en 
gewoontes, die veelal geen Nederlands spreken. Wat dat ging brengen? waar we tegen aan gingen lopen? Op 
dat moment hoorden we enthousiaste drukke kinderstemmen in de verte, en stonden op, voorbereid om een 
leuk kamp te gaan hebben.  
 
En dat is het absoluut geworden, met handen en voeten spellen uitleggen, met om de paar zinnen kinderen die 
wederzijds vertaalden. Twee jongens waren nog maar een maand in Nederland, konden enkel de woorden sorry 
en Joef (juf). Dit kamp hebben we ze de woorden ‘goed’ en ‘spelen’ en ‘bever’ horen leren. De foto speurtocht, 
de huifkar toch en magic John vielen allemaal ontzettend in de smaak, en magic John was wederom geweldig! 
Naast dat het fijne vrolijke enthousiaste kinderen waren, die ontzettend leuk en enthousiast zijn geweest, was 
het voor veel zwervers wel even schakelen.  
 
Taal en religie waren verwachte bijzonderheden van het kamp, maar uiteraard waren er wat culturele verschillen 
en uitspraken die we niet hadden zien aankomen. Bij het innemen van het snoepgoed na de reis, werd het ‘inlever’ 
krat gevuld, met broden, maaltijden, sausjes en dipjes, en slechts verbazing wekkend weinig zoete snoepjes. Op 
dag twee, kwam er een jongen met een schuldige blik bekennen dat hij in het zijvak van zijn tas nog eten had 
gevonden, het was het een verkruimeld koekje dat er echt al langer dan twee dagen in had gezeten. De kruimels 
zijn in de prullenbak beland en hij kon opgelucht door spelen, wat een eerlijkheid!  
 
De oude truc, de kinderen niet vertellen dat er pannenkoeken worden gebakken, maar ze voor de gek houden 
door spruitjes op het menu te zetten. Met aan het avondeten blije gezichtjes als gevolg omdat de pannenkoeken 
toch goed zijn gelukt. Dat was ook in 2017 weer het plan. Met treurige gezichten vertelde de tent meesters en 
juffen dat we spuitjes aten, waarna de kinderen hun blijdschap niet op konden ‘lekker Joef!’ was menig reactie. 
Toen er pannenkoeken op tafel werden gezet keken veel kinderen verbaast op, is dit avondeten? sommige van 
de kinderen hadden nog nooit een pannenkoek gezien, en zoet avond eten was iets vreemds. de paar kinderen 
die al langer in Nederland waren staken net als de tent meesters en juffen met veel enthousiasme hun eerste hap 
in hun mond, waarna de rest ook voorzichtig ging proeven, en toen ik ze zag opstaan voor een tweede ronde durf 
ik nu te zeggen, zoete pannenkoeken zijn voor geen enkel kind te weerstaan. 
 

Marloes de Vries 
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Tweede kamp – Hugo de Groot 

De kinderen van het tweede kamp waren afkomstig uit Arnhem. In de ochtend van de eerste dag werden de 

kinderen opgehaald op de school en gingen ze met de trein mee naar het kampterrein. Voor velen was dit de 

eerste keer in de trein, wat het extra spannend maakte. Bij aankomst op het eindstation stond de professor (het 

thema was tijdreizen) de kinderen al op te wachten en na een korte wandeling naar het terrein kon het kamp dan 

echt beginnen! 

Die eerste dag was het meteen een mooie zonnige dag, waarop het ontmoeten van de kampstaf en het verkennen 

van het terrein centraal stond. De kinderen hadden zich dan ook goed vermaakt en na een enthousiast 

smokkelspel, waarin de kinderen fanatiek meededen, werd de dag afgesloten aan een kampvuur, waar Daan de 

kinderen (en sommige kampstaf) verbaasde met spannende verhalen. 

De volgende dag stond de wandeltocht op het programma. Helaas was het weer wat minder geworden met een 

paar regenbuien, maar de sfeer was daar niet minder op geworden. De kinderen waren naar de uitkijktoren toe 

gewandeld, en na het mooie uitzicht en een meegebrachte lunch, heeft iedereen meegedaan aan een paar potjes 

Levend Stratego. Toen was het tijd om weer terug te lopen naar het kampterrein. Als verrassing voor de kinderen 

kwam er ineens een huifkar om ons naar het terrein toe te brengen. Tijdens de huifkartocht was er een spannend 

moment, toen tijdens het oversteken van de spoorlijn de slagbomen dichtgingen! Gelukkig waren de bestuurders 

van de huifkar gemakkelijk in staat de huifkar geruim op tijd van het spoor af te krijgen. ‘s Avonds was er weer 

een actief programma met als afsluiting een kampvuur met liedjes. 

Op de derde dag was het weer ‘s ochtends en ’s middags regen, wat betekende dat de kinderen in de truus (de 

grote tent) mochten gaan kleien of tekenen of iets dergelijks. Toen het later droog werd, was iedereen druk bezig 

met het oefenen voor de bonte avond die die avond zou plaatsvinden. Na een zeer vermakelijke show, voor de 

kinderen en de kampstaf, van Magic John gingen de kinderen naar buiten waar ze een show kregen van de 

vuurspuwers, onder veel “oeh” en “ah” geroep van de kinderen. De bonte avond werd afgesloten door een 

gezellig feest. 

De laatste dag stond vooral in het teken van de spullen opruimen en weer terug naar de school gaan die middag. 

De kinderen gingen weg met de trein, maar allemaal vonden ze het ontzettend leuk om mee te gaan met het 

kamp. Terwijl het mijn eerste kamp was (samen met redelijk wat anderen), hebben de kinderen zich ontzettend 

vermaakt en kijk ik als onderdeel van de kampstaf enorm uit naar het volgende kamp, en ik ben er zeker van dat 

iedereen van de kampstaf hiermee eens was! 

Geert van den Dungen 

 

 

 

 

  

 


