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Vierdaagselopers inhalen , donderdag 21 juli 

Eindelijk kwamen ze weer langs het azc, de 
vierdaagse wandelaars. Door corona twee keer 
afgelast. Maar nu was het weer feest. Wij hadden 
een plekje aan de weg voor het azc bezet en daar 
konden wandelaars water halen en werden ze 
door de kinderen van het azc voorzien van 
komkommers en zoutjes.  De piek van wandelaars 
is altijd tussen 11 en 15 uur en de kinderen krijgen 
ook regelmatig stickers e.d. van wandelaars. 
Ondanks dat het de hele dag regende hebben we 
met kinderen, ouders en andere bewoners veel 
plezier gehad en de wandelaars goed toegejuicht.

 
Dijkmagazijn Beuningen,  maandag 25 juli 

Ons  eerste uitstapje deze vakantie begon met enige vertraging, omdat de bestelde bus bijna een 
uur te laat kwam.  De kinderen legden echter een bewonderenswaardig geduld aan de dag: ze 
gingen voetballen en spelletjes doen op het grasveld voor het AZC, terwijl we aan het wachten 
waren. 


We werden bij het Dijkmagazijn aangekomen ontvangen door William die al met een grote kar met 
scheppen, netten, grondboren, emmertjes, etc. klaarstond om ons mee te nemen naar het 
Waalstrand. Daar aangekomen klom een jongen meteen in de boom: zo, dit is mijn plekje voor 
vandaag! Er was voor iedereen wat te doen: schelpen en stenen zoeken, een vuurtje maken, 
groenten snijden voor de soep, pootje baden in de Waal. Na een uurtje was de groentensoep 

klaar en was het tijd voor een pauze.  Een groep 
meisjes bleek gezamenlijk lekkere dingen 
ingekocht te hebben voor de lunch en dit werd 
op een kleed uitgespreid en samen opgegeten. 
Heel gezellig! Het was intussen behoorlijk warm 
en veel kinderen trokken naar het water. Er was 
afgesproken dat je maar tot de enkels in het 
water mocht, vanwege de lage waterstand, maar 
ze ontdekten dat je dan ook in het water kon 
gaan liggen. Dikke pret natuurlijk en lekker 
verkoelend! Tegen 3 uur betrok de lucht en leek 
er onweer op komst. Tijd om droge kleren aan te 
trekken en even binnen in het Dijkmagazijn wat 
te drinken. Daar kreeg iedereen een vakantie-
doeboek, waarmee de kinderen meteen aan de 

slag wilden. Er werden kleurpotloden te voorschijn gehaald en zo werd de tijd met wachten op de 
auto’s die ons terug zouden brengen nog op een leuke manier doorgebracht.


Toverland, donderdag 4 augustus  

Een echt gezinsuitje. Met 60 kinderen en ouders en 7 vrijwilligers zijn we een dag naar Toverland 
geweest.  Met 2 touringcars vertrokken we om 10.00 uur naar Sevenum. Een uur rijden. Mooi op 
tijd waren we dus in Toverland. Om 19.00 zouden we pas weer vertrekken. 




Alle gezinnen konden de hele dag hun eigen gang gaan. Wij verzorgden het vervoer en de entree 
en iedereen had eigen eten en drinken meegenomen. En de kinderen die zonder ouders mee 
waren werden door onze vrijwilligers onder de hoede genomen. De kinderen waren echte durfal ’s 
want ze gingen gewoon in de Fenix, met bungelende benen in een draaiende achtbaan. Of in Troy, 
de houten langste en snelste achtbaan van Europa. Nat werden we allemaal in de boomstam-
wildwaterbaan. Niet zo erg want het was ondertussen een warme dag geworden. Er waren 
gelukkig ook wat rustigere attracties zoals een draaimolen voor de kleintjes en een klimparcours. 
Meer dan genoeg voor een hele dag plezier. 


In de bus terug zagen we allemaal vermoeide maar blije kinderen en ouders. Wat is er nou fijner 
dan een dagje plezier met het hele gezin.


Afrikamuseum, donderdag 11 augustus 

11 Augustus gingen we met 26 kinderen in de leeftijd van 8 - 13 jaar naar het Afrikamuseum in 
Berg en Dal. De kinderen boven de 10 jaar mochten op de fiets, maar slechts 1 kind wilde fietsen. 
Daarbij speelde de temperatuur, die met meer dan 30 graden ook aan Afrika deed denken, zeker 
een rol. Gelukkig is het Afrikamuseum vlakbij en konden de auto’s 
twee of drie keer op en neer om de kinderen te brengen en te 
halen. 


We hadden een paar kleden meegenomen, die we in de schaduw 
van een paar bomen uitspreidden. Zo hadden we een centrale 
plaats  waar vanuit de kinderen het museum of het park in konden 
gaan en hun tassen konden achterlaten. Eerst werd het 
buitenmuseum ontdekt en alle huisjes daar bezocht. Daarna ging 
een groepje kinderen het binnenmuseum in. De grootste attractie 
daar was Silent Disco met Afrikaanse muziek. Een paar Eritrese 
jongens vonden het helemaal geweldig dat ze daar muziek in hun 
eigen taal hoorden. Ook het zelf ontwerpen van stoffen in 
Afrikaanse motieven op de computer vonden de Afrikaanse 
jongens erg leuk om te doen. 


Intussen hadden een aantal kinderen al ontdekt dat er workshops 
waren. De tweede helft van de middag waren ze druk met de 
workshops: armbandjes maken, stok versieren en amulet maken. Er werden weer hele mooie 
dingen gemaakt. Sommige kinderen waren heel geconcentreerd ermee bezig. Tegen de tijd dat 
we terug naar huis wilden, waren deze workshops ook afgelopen. Het was weer een leuke 
middag. Jammer dat het Afrikamuseum er volgend jaar misschien niet meer is.


Tivoli, donderdag 25 augustus 

Terwijl de oudere kinderen op zomerkamp op Ameland waren, 
gingen we met de de kleintjes en hun ouders en ook een paar 
kinderen die niet mee op zomerkamp waren naar amusementspark 
Tivoli in Berg en Dal. We waren met 20 kinderen en 19 ouders en 
begeleiders. De grootste hobbel was het vervoer met de stadsbus: 
aangezien er te veel kinderwagens waren, konden we niet allemaal 
tegelijk in de bus. Maar daarna was het alleen maar heel erg leuk. 
Zowel ouders als kinderen genoten. Het was niet druk, dus je hoefde 
nauwelijks te wachten als je een attracties in wilde. Sommige 
kinderen gingen keer op keer in de achtbaan. Ze konden er geen 
genoeg van krijgen. Ter verkoeling, het was 33 graden, was er 
gelukkig de waterglijbaan! Heerlijk!







Sportactiviteiten 

Op vier woensdagen waren er sportactiviteiten voor de kinderen van 
6-12 jaar georganiseerd in samenwerking met de sportcoach van de 
gemeente Nijmegen: 


27 juli sport en spel in het Limospark, 3 augustus bowlen bij 
Olround, 10 augustus tafeltennis bij Tafeltennis Nijmegen aan de 
Luciaweg, 17 augustus naar Jumpsquare. Het was best lastig om 
het vervoer naar Jumpsquare met auto’s rond te krijgen. Gelukkig 
waren de  andere activiteiten allemaal te voet bereikbaar. 


Elke woensdag namen er zo’n 25 kinderen deel aan de 
sportactiviteit. De activiteit duurde 1 uur, maar dat had wat de 
kinderen betreft best wat langer gekund. Zij vermaakten zich prima!


En verder …. 

- Was er in de zomervakantie elke dinsdag spelletjesavond


- Was elke woensdagmiddag het speellokaal voor de kleintjes open.


- En gingen 28 kinderen op zomerkamp naar Ameland van 23 tot 26 augustus. Hiervan is een 
apart verslag gemaakt.


Dankzij bijdragen van de Wereldwijd voor Kinderen, Inner Wheel, Gemeente 
Nijmegen, Stichting Leergeld, Stichting Zonnige Jeugd en COA en natuurlijk alle 
vrijwilligers van de Kleurfabriek hebben de kinderen die op het AZC verblijven een 
mooie zomervakantie gehad. 


