
Het ouder en kind kamp herfst 2019  
 
Een super muzikaal kamp!  
Wat hebben wij gelachen en plezier gemaakt. Met 42 kinderen en moeders was het 
herfstkamp een groot succes. De bestemming was Attractiepark Slagharen, waar we 3 dagen 
en 2 nachten verbleven. We sliepen als indianen in tenten, de zogenaamd Wigwams.   
 
De stemming in de bus was gelukkig goed, ondanks de 2 uur vertraging. Er werd gezongen, 

getrommeld en onze talentjes konden goed laten horen  dat ze ook in bus kunnen rappen! 

Eenmaal aangekomen wisten de ouders precies wat hun te wachten stond. Want de indeling 

en de taakverdeling – en wie er wát ging koken - waren al vooraf besproken.  

 

Ontbijten deden we samen, daarna hadden de gezinnen overdag gelegenheid om lekker het 

park in te gaan en gebruik te maken van de vele attracties.  ’s Avonds waren er weer 

gezamenlijke activiteiten. We verkenden de omgeving, en daarnaast konden we lekker 

zwemmen in de zwembaden. De kinderen hebben zich prima vermaakt in het mooie bad 

met de vele glijbanen, de moeders genoten in de bubbelbaden.  

Natuurlijk speelden we ook bingo, werd er gedanst en hielden we een quiz.  

Op de laatste dag werden alle attracties nog even uitvoerig getest, en na een gezamenlijke 

maaltijd gingen we toch echt terug naar Den Haag.  

 

Het kamp was weer een groot succes. Voor de kinderen en ouders een onvergetelijke tijd 
met nieuwe ervaringen. Sommige kinderen en ouders waren voor het eerste buiten de 
omgeving van Den Haag. Dat maakt ons kamp heel erg uniek en speciaal!  
De ouders, die zelf verantwoordelijkheid droegen voor de werkzaamheden in en rond het 
kamp, speelden een onmisbare rol.  Onze dank voor ieders inzet!  
We hopen dat het volgend jaar weer een leuk kamp wordt voor vele nieuwe kinderen en 
ouders.   
 
Via deze weg willen we ook onze dank uitspreken voor de bijdrage van stichting Zorg en 
Bijstand voor het realiseren van het ouder-kind kamp. Zonder deze bijdrage was het voor 
ons niet mogelijk om deze unieke kans te bieden aan ouders en kinderen uit de wijk.  
 

Juf Moska     

 

 

 

 


