VZW vergeet de kinderen niet
organiseert opnieuw kamp voor
daklozen
DENDERMONDEDe

VZW vergeet de kinderen niet organiseert van 30
juli tot 4 augustus opnieuw een kamp voor daklozen. Ook dit jaar zal
er opnieuw een kamp georganiseerd worden en staat alles in het
teken van ‘spelen met woorden’.
Koen Baten 28-07-22, 10:57

De vrijwilligers van de vzw Vergeet de Kinderen Niet zetten zich opnieuw
schrap om een grote groep dakloze en kwetsbare kinderen een mooie
zomervakantie te bezorgen. Het GO! Internaat in Dendermonde zet
opnieuw haar deuren open en zal worden omgetoverd tot magisch
kampterrein waar alle kinderen naar hartenlust kunnen ravotten en dus
opnieuw weer gewoon kind mogen zijn. “De afgelopen jaren hebben we
helaas zelf kunnen ervaren welke gevolgen isolatie met zich meebracht”,

zegt Yasmina El Boubkari. “Omdat dit ook voelbaar was binnen onze
vrijwilligersgroep hebben we er dit jaar voor gekozen om ons Zomerkamp te
openen met wat humor, tonnen liefde en een paar druppels lijm. Niemand
minder dan Veerle Malschaert brengt haar zaalshow ‘Deel mij’ speciaal
voor ons naar het GO! Internaat Dendermonde.”
Vervolgens engageert ook Dominique Van Malder zich weer en gaat hij
zelfs letterlijk goochelen met woorden. Samen met een groep kinderen zal
hij ons op het einde van de dag plezieren met een bijzonder stukje theater.
Naar gewoonte krijgen op en rond het GO! Internaat Dendermonde alweer
maar liefst 55 dakloze en kansarme kinderen een welverdiende maar zeker
ook broodnodige omgeving van rust, plezier en onbezorgdheid aangereikt.
We nemen ze mee op sleeptouw naar het Donkmeer en naar het
Provinciaal Domein Puyenbroeck waar ze enerzijds leren zwemmen en
anderzijds een initiatie in het minigolven krijgen. “Tot slot is ook onze
Letterbende weer van de partij. Op deze bende ben ik bijzonder trots”, zegt
Yasmina, “niet in het minst omdat ze vorig jaar bewezen hebben dat ze
compleet op zelfsturende en autonome wijze een engagement kunnen
opnemen. Milan, Sienna, Aaron, Siska, Aina & Matthis zullen ook dit jaar
weer voorlezen aan de deelnemende kinderen en hen zo op betoverende
wijze weer mee op sleeptouw nemen in hun fantasiewereld.”
Het Zomerkamp sluiten ze in schoonheid af met een heuse barbecue en
een groots avondfeest. Dankzij verschillende sponsors kan ook nu weer
ieder kind rekenen op een gloednieuw paar schoenen en op een goed
gevulde boekentas om het nieuwe schooljaar met volle kracht te kunnen
starten. De leden van Rotary Waasmunster-Denderland deden er een flinke
schep bovenop en schonken ons een lading nieuwe kledij alwaar ieder kind
in zal schitteren.

