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Stichting Idéfix Vakantiekamp voor kinderen  

met een lichamelijke beperking 
 
 
Beste “vriend van Idéfix”, 
 
 
Terugblik kamp 2018 
 
“Één voor allen, allen voor één” 
 
De oude vertrouwde bosrand verwachtend, arriveerden ook dit jaar weer de kinderen op de 
Christinahoeve in Hattem om deel te nemen aan het jaarlijkse vakantiekamp. Deze 
verwachting bleek echter vals want op het achterterrein aangekomen keken de deelnemers 
rechtstreeks de tuinen van Versailles in, u weet wel; de paleistuinen van de Franse koningen 

met al hun hegjes en 
fonteintjes. 
 
Wat was dit nu weer? Het ene 
jaar wordt je overvallen in de 
bus, het andere jaar moet je bij 
binnenkomst betalen, en nu dit 
weer! 
 
 
 

De reden waarom het achterterrein zo fraai was aangekleed bleek de aanwezigheid te zijn 
van Lodewijk XIII (voor vrienden Lowietje de dertiende) die erg onder de indruk was van het 
kamp. Hij beloofde van alles, we mochten allemaal extra dingen doen en Lowietje zou wel 
betalen. 'Ja, ja,' denk ik dan altijd – maar goed, iedereen verder was voor; dus ja... Als 
tegenprestatie moesten de kinderen deze week als echte musketiers goed samenwerken 
onder het motto 'Een voor allen, allen voor een'. Dat is natuurlijk altijd goed, samenwerken. 
 
De musketiers die Lowietje had meegenomen waren 
prima lieden, hulpvaardig en aardig. Maar er was ook 
nog een kardinaal bij met een hulpje en een lady, en 
die waren wel een beetje gluiperig, een beetje 
vreemd. 
 
Toen na een tijdje bleek dat er van al het beloofde 
helemaal niets betaald bleek te zijn, zorgde dat 
natuurlijk voor een hoop spanning, waarbij moet 
worden vermeld dat Joep zelfs zijn bedrijf te koop 
moest zetten! 
 
Door hun negatieve en verre van meewerkende houding, wisten de kardinaal met zijn hulpje 
en de lady de verdenking op zich te laden, wat uit de beelden van een verborgen camera 
bevestigd werd. Zij werden dan ook ogenblikkelijk verbannen naar Engeland. De zaak was 
opgelost en de problemen voorbij. 
 



 

Dit soort problemen blijven moeilijk te voorkomen. 
Je maakt leuke plannen voor zo'n kamp en je krijgt 
te maken met dit soort lieden die de boel dan bijna 
verpesten. Dat kan je een half jaar van tevoren niet 
zien aankomen. Maar goed, eind goed al goed. En 
we hebben er ook wel weer wat van opgestoken. 
En we hebben wel fijn gespeeld en we zijn fijn naar 
Julianatoren geweest, we hebben knotshockey 
gespeeld, met degens gevochten en noem het 
allemaal maar op. En vooral dat degensvechten 
hadden we zonder de musketiers natuurlijk nooit 
gemogen, dat is immers veel te gevaarlijk. 
 
 

 
Veel extra dingen konden we weer doen dankzij de 
giften/bijdragen van Johanna Kinderfonds, de Corelia-
stichting, Stichting Elise Mathilde Fonds,  de vrienden 
van Idéfix en overige donateurs.  
 
Tezamen vormen zij allen toch de (financiële) basis 
van dit kamp. Heel veel dank daarvoor! 
 
 
Kamp 2019 
 
We zijn alweer begonnen met de eerste plannen voor 
het kamp van volgend jaar. We hebben er weer zin in 
en gaan er een mooi kamp van maken. 
Het kamp wordt volgend jaar gehouden in de week van 
6 t/m 13 juli 2019. 
 
 
Hartelijk bedankt voor uw steun dit afgelopen jaar en we hopen volgend jaar weer op u te 
mogen rekenen! 

 
 
 

Wij wensen iedereen  
hele fijne feestdagen  
en een heel goed 2019! 
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