Vzw vergeet de kinderen niet geeft
58 dakloze en kwetsbare kinderen
onvergetelijk kamp
DENDERMONDENet

als voorgaande jaren zet ook dit jaar de vzw
Vergeet de kinderen niet zich in om voor enkele jongeren in
moeilijke omstandigheden een leuk en ontspannen kamp te
voorzien. Het GO! Internaat in Sint-Gillis-bij-Dendermonde wordt
opnieuw omgetoverd tot een magisch kampterrein waar de 58
kinderen zich kunnen uitleven.
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“We hebben het afgelopen jaar gemerkt dat isolatie niet altijd goede dingen
met zich meebrengt”, zegt Yasmina El Boubkari, voorzitter van de vzw.
“Kinderen die al in een moeilijke situatie zaten, werden steeds moeilijker te

bereiken maar we hebben er alles aan gedaan om ze te blijven
ondersteunen. De realisatie van het zomerkamp is daar een mooi gevolg
van.”
Van 1 tot 5 augustus kunnen 58 kinderen er genieten van rust, plezier en
onbezorgdheid. Dit weekend stond er al meteen een leuke activiteit op het
programma. Ze konden er genieten van circus, fietsen, knutselen en een
dansworkshop.
“De komende dagen zullen we ook nog met de kinderen aar het Donkmeer
en het Provinciaal Domein Puyenbroeck trekken”, klinkt het. “Zo kunnen ze
al hun zorgen vergeten en toveren wij hopelijk een lach op hun gezicht.”
Dit jaar zorgt de vzw ook voor een leuke primeur. “We hebben het laatste
jaar onze letterbende opgestart. Enkele kinderen van onze vrijwilligers
zetten zelf ook de stap om zich te engageren iets voor de kansarme
jongeren te doen. Zij zullen voorlezen aan onze deelnemende kinderen, en
op 3 augustus krijgen we zelf bezoek van Dominique Van Malder”, zegt
Yasmine.
Het zomerkamp zal traditiegetrouw afgesloten worden met een barbecue
en avondfeest. Elk kind zal dan ook een diploma krijgen en een goed
gevulde boekentas dankzij de Lions Club Dendermonde, zodat de kinderen
goed aan het schooljaar kunnen beginnen.

