
In de jaren tachtig werkte Mario als ober bij een restaurant. Toen er op een dag

een groep kinderen van een jaar of 11 binnen kwam, wist hij ze vrij natuurlijk dui-

delijk te maken wat de regels waren. De kinderen bleken van een kinderkamp te

zijn. De leiding van de groep vroeg of Mario het niet zag zitten om een keer mee

te gaan. ‘Ik had geen flauw idee wat het was,’ vertelt hij. ‘Het leek me wel leuk,

dus ik ging gewoon mee.’

‘Ik deed hele leuke dingen met kinderen die het echt nodig hadden. Sommigen

vroegen ‘wat is dit?’ als ik ze melk inschonk, het was heel schrijnend. Dat heeft

Een kijkje in het leven van de hoofdleiding 

Hoewel de herfst Nederland al is binnengetrokken, is Mario

Formicola nog met zijn hoofd bij de zomer. Al vijfentwintig jaar

gaat hij mee op kindervakantiekamp Winschoten, een week

waarin kinderen die door omstandigheden niet op vakantie 

kunnen toch de zomer kunnen vieren. Hij begon in de keuken,

maar is inmiddels al jarenlang hoofdleiding. Toen hij dit jaar liet

vallen dat het misschien zijn laatste kinderkamp was, gaf de 

leiding hem een afkickpakket mee naar huis. Eens kijken of dat

hem heeft overgehaald volgend jaar toch weer mee te gaan...
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veel indruk op me gemaakt.’ Toch wilde Mario het jaar daarna niet meer als lei-

ding op een groep. ‘Ik vond het te beklemmend en leverde liever mijn bijdrage

vanuit de keuken,’ zegt Mario. In 1996 (zijn negende jaar) wilde de toenmalige

hoofdleiding stoppen. Vanuit zijn baan als magazijnchef bij een Sociale

Werkplaats was Mario het gewend om leiding te geven. ‘Het liep niet zo lekker

met de leiding en daar ben ik op ingesprongen en ik heb dingen rechtgezet. Vanaf

toen was ik hoofdleiding, dat was wel iets voor mij.’

Inmiddels is kinderkamp niet meer weg te denken uit de zomer van Mario. ‘Een

paar dagen voor kamp begint het te borrelen. Als ik zaterdagochtend in de auto

stap en mijn fluitje om doe, ben ik volledig in de kampstemming.’ Hij zou betaald

verlof mogen opnemen, maar gebruikt altijd gewoon zijn vakantiedagen. ‘Kamp

is voor mij ook een manier om eruit te zijn, ik zie het als vakantie en niet als

werk.’ De rol van hoofdleiding heeft Mario vooral de kans gegeven om zijn eigen

draai aan het kamp te geven en alles minder formeel te maken. ‘Ik vroeg me in

het begin vaak af of we geleid werden door een notariële akte met doelstellingen

of gewoon door ons gevoel. Door alles meer informeel te maken, was er een stuk

minder onenigheid tussen leiding onderling en leiding en het bestuur. Het werd

steeds leuker. Ik ben me veel meer bewust gaan worden van het feit dat ik ver-

antwoordelijk ben voor kinderen en volwassenen. Voor mij is het mooiste moment

de vrijdag dat iedereen veilig en wel weer thuis aankomt.’

Voor Mario is een van de meest bijzondere dingen aan het vakantiekamp dan ook

het team van mensen dat er achter zit. ‘De manier waarop we het met z’n allen

doen is heel bijzonder. Door het hele land zijn er willekeurige mensen die zo

enthousiast zijn dat ze op eigen kosten naar een klein dorpje in Drenthe komen

voor een kinderkamp. Mensen passen hun vakantie er op aan. Iedereen krijgt ook

de ruimte om er op zijn of haar eigen manier iets van te maken. Geen van allen

zijn we hetzelfde, maar aan het einde van de week gaan we allemaal met een

goed gevoel naar huis.’ Ook bijzonder is de combinatie van kinderen en de ver-

schuiving die in de afgelopen jaren heeft plaatsgevonden. Mario legt uit dat het

vroeger vooral de oudere kinderen waren die echte rouwdouwers waren, (asoot-

jes in de volksmond). Kleine kinderen waren heel lief en daar had je geen omkij-

ken naar. ‘Inmiddels is dat anders,’ zegt hij. ‘Vooral de kleintjes vragen om veel

aandacht. Het kamp wordt ook meer gebruikt voor kinderen met gedragsafwij-

kingen. Pleeggezinnen, gezinsopvangtehuizen; plekken waar kinderen echt onder-

steuning krijgen vanuit de buitenkant weten ons ieder jaar beter te vinden. Daar

zeggen we absoluut geen nee tegen, al proberen we het aantal kinderen met

gedragsafwijkingen wel per groep te beperken. Vooralsnog lukt het heel goed met

de combinatie van deze verschillende kinderen.’

Ondanks het vakantiegevoel gaf Mario dit jaar bij de groep aan dat het zijn laat-

ste jaar zou worden. Hij weet nog goed dat de vorige hoofdleiding als een fos-

siel in een hoekje zat en er niet meer echt bij hoorde. ‘Dat wilde ik voor mezelf

voorkomen. Het mooiste aan dit kamp vind ik dat ik er vriendschappen aan heb

over gehouden waarvan ik haast wel zeker weet dat ze voor het leven zijn. Ook

heb ik mensen van allerlei pluimage één doel laten bereiken: ieder op zijn eigen

manier.’ Daarnaast hebben ook de kinderen zijn hart wel weten te raken. ‘Dit jaar

was er zo’n klein meisje dat per se met mij in de achtbaan wilde. Dat doet me

veel; ze kan iedereen kiezen maar ze wilde met mij. Ik sta daar de hele week te

schreeuwen en op mijn fluitje te blazen, maar juist zo’n kleintje kijkt daar dan

doorheen. Zij zal het volgend jaar alweer vergeten zijn, maar ik onthoud het wel.’

Toch was de leiding nog niet klaar om afscheid te nemen van Mario. Op de laat-

ste avond stond er een grote doos op hem te wachten, vol met opdrachten. ‘Mijn

eerste gedachte was dat ik vreselijk genaaid zou worden. Ik ken de groep goed

genoeg om te weten dat het niet vervelend zou worden, maar ik wist wel dat ik

er nog een maand werk van zou hebben.’ Iedere dag moest Mario een nieuwe

envelop openen met een nieuwe opdracht, gedurende een afkickperiode van drie

weken. Benodigde attributen zaten in de doos. Zo moest hij de eerste dag tradi-

tiegetrouw twee keer op zijn fluitje blazen en de hele week moest hij het menu

van kinderkamp volgen. Alle opdrachten waren verbonden aan kinderkamp en de

avonturen die hij in de afgelopen 25 jaar heeft beleefd. Zo was hij eens met de

hele groep naar De Efteling geweest, maar omdat er een meisje kwijt was en

gevonden moest worden, reden ze pas laat terug naar de boerderij waar ze ver-

bleven. ‘We moesten ergens eten natuurlijk, dus stopten we bij de McDonalds

waar ik met een stalen gezicht 80 Happy Meals bestelde,’ vertelt Mario met een

grote glimlach. ‘Dat moest ik voor een van de opdrachten ook weer doen, maar

niet alles viel natuurlijk te realiseren. Het leukste vond ik dat ik mijn auto moest

bekladden met vingerverf. Ik moest ook met de trein naar Groningen en bij ieder

station op mijn fluitje blazen.’

Het afkickpakket heeft wel effect gehad. Van alles wat hij deed, diende hij verslag

te doen op Facebook. ‘De reacties op alles wat ik deed vond ik hartverwarmend.

Niet alleen de opdrachten waren leuk, ook die betrokkenheid van de leiding. Dat

beeld van mezelf als fossiel in de hoek klopt toch niet. Ik ben een paar weken

lang heel bewust met kinderkamp bezig geweest, ik heb veel opnieuw beleefd. Ik

vind het prachtig dat mensen dit allemaal bedacht hebben.’ Zijn laatste opdracht

bestond uit het downloaden van een inschrijfformulier voor volgend jaar. Hij moet

vandaag beslissen of hij hem invult en opstuurt of er niks mee doet en dus vol-

gend jaar thuis blijft. ‘Altijd als ik thuis kom van kinderkamp, denk ik direct: ja,

volgend jaar weer!’ lacht Mario. ‘Ja, dat dacht ik dit jaar ook. Als ik mijn gevoel

volg, ga ik mee. Maar ik heb nog een dag om er over na te denken.’

‘We stopten bij McDonalds 
waar ik met een stalen gezicht 

80 Happy Meals bestelde’
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