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Nijmegen, september 2022. 

Hierbij het verslag van ons zomerkamp met kinderen en ;eners van het azc Nijmegen.  
Van 23 t/m 26 augustus 2022 zijn wij met hen naar Ameland geweest. 
Ons zesde zomerkamp en inmiddels voor de derde keer naar Ameland, de eerste keer was in 
2019. De afgelopen twee keren was het een groot succes. De eigenaar van de 
kampeerboerderij Sieds verwelkomt ons inmiddels als vaste gasten en is erg blij met onze 
groep.  

In februari zijn wij begonnen met de voorbereidingen voor het zomerkamp. Als eerste 
hebben we de vrijwilligersgroep samengesteld, dit na een oproep onder alle vrijwilligers van 
de Kleurfabriek, en gezamenlijk, in afstemming met de rest van het zomerprogramma van de 
Kleurfabriek, gekozen voor de periode 23 t/m 26 augustus. We hebben drie vergaderingen 
gehad en op 22 juni hebben we een informa;eavond georganiseerd voor ouders en 
kinderen. Met een film van het zomerkamp en een PowerPoint presenta;e. Wij hebben 
daarna een aantal inschrijfmomenten georganiseerd en zijn langsgegaan bij bewoners. 
Uiteindelijk hadden wij 30 inschrijvingen. Eén jongen ging voor de derde keer mee en twee 
anderen voor de tweede keer. Voor de rest waren het allemaal kinderen die pas het 
afgelopen jaar op dit azc zijn komen wonen. De kinderen die eerder mee waren zijn 
inmiddels weer verhuisd. Naar een eigen huis, een ander azc of terugkeer.  
Door dit verloop van bewoners en last-minute afzeggingen is het al;jd afwachten met wie je 
defini;ef op reis gaat. We zijn uiteindelijk met 28 kinderen en ;eners en 9 vrijwilligers 
vertrokken. 

In het verslag een korte beschrijving per dag en een aantal foto’s. In het kader van de AVG 
hebben wij maar een kleine selec;e uit de foto’s kunnen toevoegen. 

Begeleiding vanuit de Kleurfabriek:  BriYe, Evy, Gerda, Jort, Myra, Romaissa, Rosanne, 
Thamar en Thijs. 

Door subsidies van S;ch;ng Zonnige Jeugd, WereldWijdVoorKinderen(WWVK), S;ch;ng 
Leergeld, Inner Wheels, Gemeente Nijmegen en COA Nijmegen en sponsoring door Coöp 
Tooropstraat (lunchpakket heenreis), Eurogames( rugzakjes) en de St.Maartenskliniek 
(bidons) hebben wij dit zomerkamp mogelijk kunnen maken.  

Kleurrijke groet, 
Kleurfabriek Nijmegen 



Dinsdag 23 augustus 2022 
 
Alle vrijwilligers waren 2 uur voor vertrek  
aanwezig om goed voorbereid te kunnen  
vertrekken. Ruim op ;jd waren alle kinderen  
aanwezig. Bepakt en bezakt en erg opge- 
wonden. Uitgezwaaid door ouders, andere 
familieleden, azc medewerkers en vrijwil-  
ligers vertrokken we iets na 11 uur. Op naar  
Holwerd in Friesland.  

 

We hadden gereserveerd voor de boot van 3 uur 
en die haalden we met gemak. Wat een 
enthousiasme bij het zien van de haven, het 
water en de boot.        
Toen we op de boot zaten begon het echte 
avontuur. Het vaste land werd steeds kleiner en 
Ameland kwam steeds dichterbij. De kinderen 
hebben genoten van het uitzicht, de wind en de 
zon op het dek. 

In de haven stond een bus van Arriva voor ons klaar om ons naar kampeerboerderij De Lange 
Dúnen te brengen. Hier werden wij hartelijk ontvangen door eigenaar Sieds. 
Er zijn in de kampeerboerderij 5 slaapkamers met elk 4 stapelbedden en een eigen douche 
en wc. Ook dit jaar lukte het om een verdeling te maken op basis van jongens, meiden en 
leehijd.  
Met een compleet uitgeruste keuken en een woon/eetkamer waren wij van alles voorzien. 
We hebben de kinderen lekker laten acclima;seren en alles uitgepakt en geïnstalleerd. 
 
De gezinszakken friet die we voor deze avond  
hadden besteld hebben we uitgestrooid over de  
met folie bedekte tafels zoals ook de tomaatjes,  
komkommer, mayonaise en ketchup.  
Lekker met de handen eten.  



Na het eten zijn we naar het strand van Ballum gefietst. Onze fietsen waren door 
fietsverhuur Nobel naar de boerderij gebracht. Inclusief 4 tandems.  
Dit jaar hadden we een kampvuur op het strand geregeld.  
Het was bijzonder om te merken dat de kinderen in eerste instan;e niet zo goed wisten wat 
ze aan moesten met het kampvuur. Ons roman;sche idee van in een kring er omheen gaan 
ziYen sloeg niet gelijk aan. Uiteindelijk wel en hebben we spelletjes bij het kampvuur 
gedaan. Ook zijn we naar het water gerend en is er lekker pootje gebaad. Naast het 
kampvuur was er ook een prach;ge vurige zonsondergang. 
 

In het donker zijn we terug gefietst en na een gezellige avond met spelletjes, muziek en 
lekkers werd het op een gegeven moment dan toch s;l in de boerderij. 

Woensdag 24 augustus 2022 

Na een heerlijk ontbijt zijn we om 10.00 uur naar het strand van Hollum gefietst. Het was een 
prach;ge zonnige dag en we hebben ons een aantal uren, onder het toeziend oog van de 
strandwacht, vermaakt in de zee en op het strand.  

 

  



                                                                  
                                                                 Rond half 2 fietsten wij terug naar de kampeerboerderij.  
                                                                 We hebben een stormbaan klaargezet rond de kampeer-   
                                                                 boerderij en iedereen heeh enthousiast meegedaan. Na  
                                                                 het snoephappen en vervolgens het gezicht in een bak  
                                                                 meel doen zagen de kinderen er zo uit. 
                                               

                                                                 Na de stormbaan gingen de kinderen zich opfrissen en  
                                                                 na een stevige maal;jd zaten we al weer op de fiets  
                                                                 want om 17.30 uur werden we verwacht op de Robben-  
                                                                 boot, een half uur fietsen vanaf de boerderij. 

We gingen eerst naar de zeehonden, die lekker in de zon lagen op hun zandplaat. Daarna zijn 
we doorgevaren naar de demonstra;e van de paardenreddingsboot. Dit gebeurt in de zomer 
eens per 3 weken dus het was bijzonder dat we dat mee konden maken. 
Om 20.30 waren we weer in de haven en zijn we terug gefietst. Na al deze inspanning werd 
er weer heerlijk gegeten en hadden we een gezellige avond. 

 

 



Donderdag 25 augustus 2022 

De ochtend was vrij te besteden. Kinderen konden meedoen aan circusac;viteiten, waren 
aan het oefenen voor de bonte avond of vermaakten zich op andere manieren. 
                  

Na de lunch zijn we naar de vuurtoren gefietst en iedereen heeh deze beklommen. 
Enthousiast door het mooie uitzicht kwamen ze weer beneden. Tijd voor een groepsfoto. 

Daarna doorgefietst naar het strand. Het was  
zo ontzeYend warm op het strand, we konden  
niet anders dan onder het paviljoen in de schaduw  
gaan ziYen. Eenmaal in het water was het heerlijk.  
Ook nu weer in het gebied van de strandwacht.  



Na het avondeten gingen we de bonte avond voorbereiden en er zijn met veel enthousiasme 
verschillende acts gedaan. Een prach;ge dans door 2 meiden, een aantal keren karaoke, 
verschillende circusoptredens en ook de vrijwilligers bleven niet achter. De sfeer was 
uitgelaten en voor iedereen werd er geapplaudisseerd en gejoeld.  

                                                      

Vrijdag 26 augustus 2022 

Alweer de laatste dag. Dit jaar konden we tot 2 uur ’s middags in de boerderij blijven. 
Daardoor konden we een beetje uitslapen, relaxed opstaan, ontbijten en inpakken. De 
kinderen gingen daarna met een deel van de vrijwilligers op de fiets naar het bos bij de 
vuurtoren en hebben daar met veel plezier het spel ‘Levend Stratego’ gespeeld.  
Toen zij terugkwamen hadden de achtergebleven vrijwilligers alles schoongemaakt en de 
lunch klaarstaan. Om 2 uur werden we met de bus opgehaald en naar de boot gebracht.  
Bij aankomst in Holwerd nog even samen een ijsje gegeten en toen in de bus naar Nijmegen.  
Kinderen vlogen bij terugkomst hun ouders in de armen. Bijzonder om zoveel dagen zonder 
hen geweest te zijn maar ook bijzonder om dit mee te hebben kunnen maken. Een 
bijzondere vakan;ebeleving heeh een mooie herinnering gemaakt. 
 


