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Op het parkeerterrein van Nico Jager in Winschoten is het een

drukte van belang. Een vrachtwagen, tientallen fietsen, minstens

evenveel rondrennende kinderen, ouders en vrijwilligers; 

iedereen is druk bezig. Vrijwilligers zoeken de kinderen van hun

groep en zijn in de weer met speldjes en naamkaartjes. Sommige

ouders geven nog snel wat toelichting over de medicijnen die

hun kind gebruikt. De oudere kinderen tillen tassen en fietsen de

vrachtwagen in, terwijl de laatste afspraken over roken worden

gemaakt. En dan rijdt de bus voor en gaat iedereen met een

naamkaartje op zoek naar een goede stoel. De sfeer is bruisend

en de eerste gesprekken liegen er niet om; ‘Juf, ik haat ballet en

ik houd van voetbal, goed hè?’ Kinderkamp Winschoten is 

weer begonnen!

Stichting Kindervakantiekamp Winschoten bestaat sinds 1985 en streeft al

vijfentwintig jaar lang hetzelfde doel na: ‘Het bieden van een vakantieweek

aan kinderen die om financiële, maatschappelijke of sociale redenen in de

thuissituatie niet op vakantie gaan’, aldus Mario Formicola, bestuursvoor-

zitter en hoofdleiding gedurende de vakantieweek. Zestig kinderen van 6

tot en met 14 jaar, op een kampeerboerderij in Drenthe. Al vijfentwintig jaar

een succesformule, bedacht door een groep enthousiaste medewerkers van

de voormalige jeugdsoos, en toch is er in de afgelopen jaren wel het één

en ander veranderd. ‘Van een kamp waar vooral kinderen uit achterstand-

buurten meegingen zijn we toch een kamp geworden waar meer kinderen

met gedragsproblemen aan deelnemen. Tevens is de organisatie minder

formeel geworden.’

Kinderkampkinderen

De mening over de geschiktheid van kinderen is onder de vrijwilligers nog

wat verdeeld. Waar de één zegt dat ieder kind welkom is, vindt de ander

dat het kamp echt alleen is voor kinderen uit de doelgroep. Niks waar je

je volgens Mario zorgen om hoeft te maken. ‘Uiteraard zit er wat rek in,

maar het selecteert zichzelf al jarenlang.’ Kinderen worden voor het kamp

persoonlijk bezocht door een bestuurslid en vervolgens op leeftijd inge-

Plezier maak je samen

Al 25 jaar een weekje op vakantie met Stichting Kindervakantiekamp Winschoten
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deeld in één van de zes verschillende groepen. Volgens Mario is er bewust

gekozen voor het maximum aantal van zestig kinderen per kamp. ‘Dat is

meer dan genoeg voor een organisatie bestaande uit mensen die dit doen

naast hun dagelijkse werkzaamheden. Zeker met de groeiende groep kin-

deren met gedragsproblemen is het aantal voldoende. Want op dit kamp is

er veel kattenkwaad!’ Als het kattenkwaad eens zo uit de hand loopt dat

de rest van de groep er last van heeft, dan wordt het kind in kwestie meest-

al een bepaalde tijd van de groep afgezonderd om rustig te worden. Dat is

ook een moment waarop de leiding even kan praten met het kind.

Persoonlijke begeleiding is er niet, want daar zijn andere kampen voor,

maar ook straffen als geen eten krijgen of moeten afwassen zijn hier niet

aan de orde. 

Eva gaat al zeven jaar mee, waarvan de laatste zes als leiding van de jong-

ste groep, en volgens haar is het beste aan de vakantieweek dat kinderen

ook een andere manier van vermaak zien. ‘Buitenspelen bijvoorbeeld en

dat een week zonder pc of tv niet het einde van de wereld is.’ Ook volgens

Jaap, bemanning van de keukenploeg, is de totale isolatie van de rest van

de wereld een enorm pluspunt. ‘Ondanks dat we om de hoek in Drenthe

zitten hebben we voor een week onze eigen samenleving. Voor de kinde-

ren, maar ook voor de leiding is het eigen leven heel ver weg. Je gaat eigen-

lijk weer terug naar de basis waarin tv, internet en computers niet passen.

We improviseren, we creëren en filosoferen met onze hoofden en handen.

Je bent de hele dag buiten, leert mensen op een andere manier kennen en

hebt goeie gesprekken met kinderen en leiding. Kinderen kunnen helemaal

zichzelf zijn, nieuwe vriendjes maken en lekker ravotten.’

Een weekje ‘eruit’ voor een mooie zomer

Terwijl op het grasveld twee jongens met voetbal en al door een modder-

poel stampen, zit bij de picknicktafel een meisje met heimwee te huilen en

wordt er op de slaapzalen overgegooid met laarzen, onderbroeken en zak-

lampen. Bij twee oudere meisjes is de verkering uit en dat er om de tafels

héén gefietst moet worden in plaats van er tussendóór wordt door niet alle

kinderen begrepen. Hoe is het eigenlijk om als begeleiding, keukenploeg of

activiteitencommissie mee te zijn op zo’n dynamisch kamp? Heleen, die al

elf jaar mee gaat, doet het in de eerste plaats om de kinderen een leuke

week te geven. ‘Ze verdienen het echt om een weekje plezier te hebben.

Maar ook voor mezelf is het een week om bij te komen. Ik denk de hele

week bijna geen moment aan mijn werk, mijn vriend en de rest van mijn

dagelijks leven.’ Ook keukenploeger Peter realiseert zich elke keer weer hoe

belangrijk het is om de kinderen een mooie zomer te geven. Dat zo’n week

ook heel erg zwaar kan zijn, lijkt voor iedereen een minimale bijkomstig-

heid. Stella gaat dit jaar niet mee, maar is hiervoor vier jaar mee geweest

en zij merkt meestal pas op het einde dat deze ervaring vermoeiend is. ‘De

kinderen geven je ook energie. Daarnaast ben je zo druk met de kinderen

dat je echt even een weekje “eruit” bent.’

Bovendien heeft iedereen inmiddels zijn eigen manier kunnen vinden om

om te gaan met de heftige verhalen en bagage die sommige kinderen met

zich meedragen. ‘Je vraagt er niet naar en als ze willen praten, dan luister

je gewoon. Maar je kan niet in een week de problemen oplossen waar de

kinderen mee rond lopen en dat moet je ook niet willen. Het enige wat je

kan doen is er voor zorgen dat ze een week lang hun problemen vergeten

en een geweldige tijd hebben,’ vindt Alie, die al vijf jaar mee gaat. Volgens

Peter is het belangrijk om tijdens die ene week die je samen hebt zoveel

mogelijk plezier te hebben. Dat is waar hij zich voor inzet. Ook Jaap ziet

zichzelf niet als wereldverbeteraar, ‘maar gewoon als iemand die het kin-

deren naar hun zin wil maken door ze een week te bieden waarin ze lek-

ker kunnen spelen en de regels wat losser zijn dan thuis. Het is namelijk

vakantie. Voor sommige kinderen is die week het enige uitje dat ze hebben

in een jaar. Laat ze dan in ieder geval die ene week net iets meer kind zijn

dan de andere weken’.

Na elke avond van de week met z’n allen de dag door te hebben genomen

op de boerderij, wordt op de laatste dag het één en ander besproken op

een terras in Winschoten. De oogjes zijn klein, de huid is bleek, maar op

elk gezicht rust een glimlach. Iedereen waant zich nog in zijn eigen, kleine

kinderkampwereld. De kinderen zijn tevreden afgeleverd bij hun ouders. Het

zwemmen was populair dit jaar, net als de zeepbaan en het drophappen en

alle regen lijkt niemand van zijn stuk te hebben gebracht. De activiteiten-

commissie wordt nog eens geprezen; ze hebben dit jaar niet alleen een

spooktocht en speurtocht, maar ook een heuse kermis tevoorschijn geto-

verd en daarmee ieders creatieve verwachtingen overtroffen. Een paar vrij-

willigers wagen zich aan het ‘dubbel-dubbel-dit-dat’ klapspelletje dat ze van

een paar kinderen hebben geleerd, wat al snel de hele kring rond gaat. De

stilte die de kinderen hebben achtergelaten wordt gevuld met anekdotes uit

alle groepen, over performances op de bonte avond en eigen gedachtes.

Mario moet lachen als hem wordt gevraagd of hij eens een dagelijkse kin-

derkampdag kan beschrijven. ‘Elke dag begint met een gezamenlijk ontbijt

en activiteit en verder is er weinig echt volgens een terugkerend schema. ’s

Avonds is er ook een activiteit en samen eten, maar een dag omschrijven?

Pff… zelf beleven is mijn advies!’

Voor de kinderen is het eigen leven 

even heel ver weg

Gemeentelijke subsidie en ouderbijdragen dragen bij aan

Stichting Kindervakantiekamp Winschoten, maar daarmee

alléén redden ze het niet. Giften bepalen elk jaar of de

vakantie wel of niet in het water valt. Zowel financiële dona-

ties als giften in natura worden zeer op prijs gesteld.

Eventuele donaties kunnen gestort worden op 68.48.64.207

o.v.v. donatie en het jaartal. Voor meer informatie kunt u

contact opnemen met de stichting via www.kinderkampwin-

schoten.nl

Enkele eigenschappen waar als vrijwilliger over moet beschikken:  

Sociaal zijn

Kunnen improviseren

Zelf nog een beetje kind zijn

Véél humor hebben 

De week om de kinderen kunnen laten draaien 

Tegen weinig slaap, veel drukte en lawaai kunnen

Je hart op de juiste plek hebben


