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Stichting Idéfix

Vakantiekamp voor kinderen
met een lichamelijke beperking

Beste “vriend van Idéfix”,
Terugblik kamp 2019
“Olympische spelen”
Nu hebben we al veel meegemaakt, waar het het achterterrein betreft, maar dit jaar bleek er
een complete tribune te staan, of eigenlijk een stadion met drie ringen. Een stadion! Op het
grasveldje achter de hoeve!
Eenmaal van de schrik bekomen bleek dat de Olympische
spelen dit jaar in het hattemse bos gehouden werden, en wel
op het achterterreintje van de Christinahoeve. Dat hadden ze
wel even kunnen melden, die mensen van het vakantiepark!
Dan hadden we daar rekening mee kunnen houden. Er zat niet
veel anders op dan mee te doen. Gelukkig had de organisatie
wel op ons gerekend, want er waren shirtjes vervaardigd in
diverse kleuren met een Idéfix voorop.
De stichting gooide de oorspronkelijke plannen voor het kamp
dus snel in de prullenmand en er werd een Olympisch vuur
ontstoken bij de zandbak.
Vanaf dat moment stonden conditie en prestaties centraal; er
werd op de voeding gelet, iedereen werd dagelijks gewogen,
sommigen kregen voeding uit een flesje via een slangetje en
het spijt mij te moeten zeggen dat het doping-monster ook op ons kamp zijn kop opstak. Een
jongeman was tijdens het volleybaltoernooi dermate geblesseerd geraakt dat hij zijn
slaapkamer niet meer kon verlaten, een meter buiten de deur zeeg hij ter aarde. De
volgende dag evenwel, toen het basketbaltoernooi werd afgewerkt bleek hij wonderbaarlijk
genezen te zijn en deed in de verte wel denken aan Michael Jordan. Dit kon alleen maar aan
de doping te wijten zijn. Het team werd dan ook geschorst.
Kijk, er gebeurde weer van alles, zoals dat gaat, en toen
zelfs het Olympisch vuur gestolen bleek te zijn was de
maat wel vol. Onvoorstelbaar wat men wel niet op slot
moet doen tegenwoordig.
Gelukkig was er wel een geslaagd uitje, kwam iedereen
voorzien van medailles thuis en kwam de mevrouw met
de ijskraam het terrein weer opgehobbeld. Ook kwam
Paralympisch medaillewinnaar Gerben Last (tafeltennis)
onze spelen bezoeken. Deze kampioen woont in Hattem!

We danken het Johanna Kinderfonds, de Cornelia-Stichting, Stichting Elise Mathilde Fonds,
onze donateurs en sponsors nog maar weer eens voor de mogelijkheid deze dingen te
blijven doen, evenals het kunnen optrommelen van het Olympische atletiek-equipe het
Olympische wielrenteam om een demostratie te houden. Dank ieder!

Kamp 2020
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 11 t/m 18 juli 2020.

Nogmaals 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 2020!
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