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Doelstelling 

Het kinderkamp dat jaarlijks georganiseerd wordt, heeft als doel om kinderen die vanuit huis 

niet op vakantie kunnen of die om een andere reden een onbezorgde week goed kunnen 

gebruiken, een te week er tussenuit te bieden. De kinderen komen met name uit de 

Rotterdamse aandachtswijken het Oude Noorden en Crooswijk.  

Doelgroep 

Dit jaar zijn er 48 kinderen mee geweest op kamp naar Oosterhout. De aanmeldingen zijn dit jaar 

wat achtergebleven. We krijgen vanuit scholen het signaal dat voornamelijk ouders van kinderen 

voor de jongste groepen moeite hebben hun kind mee te laten gaan op kamp. Wij denken zelf dat 

ook meespeelt dat de continuïteit er uit is door de coronajaren. Voor het nieuwe kampjaar zullen 

we extra aandacht gaan besteden aan het netwerken op scholen. Dit zal gedaan worden door 

bestuursleden en vrijwilligers. De aanmeldingen zijn dit jaar weer binnengekomen via 

schoolmaatschappelijk werk, het kinderwerk van Stichting Goud van Noord en het wijkteam van 

Rotterdam Noord. Ongeveer de helft van de kinderen was al eerder mee geweest op kamp en de 

andere helft ging voor het eerst mee. Dit zorgde voor een leuke dynamiek. Het kamp heeft bij 

deze kinderen een goede indruk achtergelaten. Dit jaar waren er zeven groepen met gemiddeld 

ongeveer 7 tot 8 kinderen. Wij hadden dit jaar relatief gezien meer kinderen in de leeftijdsgroep 

10-12 jaar dan andere jaren. Bij het netwerken voor komende jaren zullen wij ons met name 

richten op de jongere kinderen, zodat zij meerdere jaren achter elkaar mee kunnen op kamp.  

Vrijwilligers 

Dit jaar bestond het team uit 28 vrijwilligers (inclusief keukenpersoneel). Los van deze 

vrijwilligers zijn er ook vrijwilligers die een dag zijn komen helpen met bijvoorbeeld de spooktocht. 

Een groot aantal vrijwilligers was vorig jaar voor het eerst mee en is dit jaar opnieuw meegegaan. 

Opnieuw veel pabo studenten met veel relevante kennis en stage-ervaringen. Bovendien zijn er 

drie vrijwilligers meegegaan die als kind ook met ons mee op kamp gingen. Bij elkaar een leuk 

en gemotiveerd team. Net als andere jaren hebben alle vrijwilligers een Verklaring Omtrent 

Gedrag ingeleverd en de gedragsregels ondertekend. 

Op elke groep kinderen staan altijd twee groepsleiders. De jongste groep heeft altijd een leiding 

extra (dit jaar in totaal 4), omdat je bij de jongste kinderen echt nog met alles moet helpen, 

bijvoorbeeld het aankleden, boterhammetje smeren en nog veel meer. De kampleider was dit jaar 

een vrijwilliger die jaren ervaring heeft in het onderwijs als docent en vorig jaar als leiding is mee 

geweest. De keukenploeg bestond dit jaar uit ongeveer zes ervaren personen (ook oud-

groepsleiders van het kamp). De keukenploeg zette drie keer per dag een heerlijke maaltijd op 

tafel. Het zag er elke keer weer zo feestelijk uit. De kinderen konden d.m.v. een muntjessysteem 

voor positief gedrag een zgn. ‘feestontbijt’ winnen voor hun groep. Hier werd hard om gestreden! 

Uiteraard heeft iedere groep een keer een feestontbijt gehad met verse broodjes, smoothies, een 

eitje en een vrolijk gedekte ontbijttafel. Ook stond er als ‘vieruurtje’ op iedere groepstafel dagelijks 

een snackschotel met gezonde tussendoortjes: wortel, komkommer, tomaatjes, paprika. Deze 

werden zeer gewaardeerd. Kannen water en ranja waren ook van de partij, zeker met oog op het 

warme weer. We hebben boven een kampvuur broodjes gebakken en een barbecue 

georganiseerd op de feestavond.  



 

 

Het programma 

De duur van het kamp is dit jaar langer geweest dan vorig jaar. In totaal zijn wij 7 dagen en 6 

nachten weggeweest met de kinderen. Het thema van dit jaar was het thema ‘feestdagen’. Elke 

dag was een andere feestdag aan de beurt en de spelletjes en de zaal werden zo ingericht dat 

iedereen in de feeststemming werd gebracht. Dit leverde erg grappige momenten op, want onze 

keukenploeg heeft bij 38 graden oliebollen staan bakken voor het oud&nieuw feest! Geweldig  

Vorig jaar kwam er bij de evaluatie naar voren dat de vrijwilligers de dagen erg vol gepland 

vonden. Hier hebben we dit jaar rekening mee gehouden. Er was meer tijd voor vrij spelen. Ook 

met het warme weer was het fijn om niet van het ene spel naar het andere te gaan.  

Het programma stond vol leuke bosspellen, zwemdagen, extra waterpret door het warme weer, 

vrij spelen, een speelparadijs voor de kleintjes en genoeg ruimte om tussendoor je klaar te 

maken voor het volgende op het programma. Ook de klassieke dropping, disco en spooktocht 

waren natuurlijk een groot succes bij de kinderen. We hadden weer een leuke groep spoken. 

Deze vrijwilligers kennen elkaar van een EHBO-vereniging uit de regio Rotterdam. Ze zijn zo’n vijf 

jaar geleden begonnen met drie vrijwilligers en nemen elk jaar weer nieuwe enthousiaste spoken 

mee. Griezelen geblazen! Op de donderdagavond hebben we traditiegetrouw genoten van een 

BBQ door de heren van Sexy Flavours. 

 
Accommodatie 

Onze vaste stek is kamphuis Ahoy in Oosterhout. Het bestaat uit een hoofdgebouw waar de 5 

oudste groepen slapen. Ook zit hier de eetzaal en de keuken. In het zogeheten B-gebouw slapen 

de twee jongste groepen. Dit zorgt voor wat meer rust rondom de slaapkamers van de kleinsten. 

De kleintjes gaan eerder naar bed en zijn eerder wakker. Het fijne aan de locatie is de ligging in 

een bosrijke omgeving. Alle spelletjes worden in de verschillende delen van het bos gespeeld. 

Achter het kamphuis bevinden zich nog een voetbalveld en beachvolleybalveld (een grote 

zandbak voor de kleintjes). De groepsleiding slaapt tegenover de slaapzalen van de kinderen, 

zodat ze snel horen als er iets met een van de kinderen is. De keuken is aansluitend aan de 

gezamenlijke eetzaal waar er dagelijks 3 gezonde maaltijden worden aangeboden. In een aparte 

ruimte is er genoeg plek voor onze sport en spel materialen die we gebruiken voor ons sportieve 

en gevarieerde programma.  

 

Resultaat 

Zoals u hierboven heeft kunnen lezen, was het weer een geweldige kampweek voor de kinderen. 

Om u meer een beeld te krijgen bij het kamp kan ook het fotoverslag worden geraadpleegd. Veel 

kinderen vonden het jammer dat zij voor het laatst zijn (omdat zij naar de middelbare school gaan). 

Een vrijwilliger is maatschappelijk werker en de kinderen van haar cliënt zijn ook mee geweest 

voor het eerst. Zij hadden het 3 weken later nog steeds over hoe leuk het kamp was. Moeder was 

erg blij omdat zij zelf weinig kan ondernemen door haar lage inkomen. Zij hebben nieuwe 

vriendschappen opgebouwd en komen elkaar nu ook tegen in wijk. Dankzij de inzet van de vele 

vrijwilligers was deze week weer mogelijk en natuurlijk dankzij de financiële steun van onder 

andere uw fonds! We zijn daar heel dankbaar voor.  

Veel vrijwilligers hebben aangegeven volgend jaar weer mee te willen op kamp, dus wij zijn nu 

al klaar voor volgend jaar! 
 
 
 

  


