7-8-9 juli
Vrijdag 7 juli zijn we met een groot deel van onze jeugdleden en begeleiding op expeditie
vertrokken richting de oerwoudse-junglebossen. De weergoden waren ons goed gezind, ze hadden
immers ook wat goed te maken na vorig jaar! Voorbereid op een weekend van overleven, arriveren
de jeugdleden met een enorme berg bagage op onze mooie lokatie; De Blokhut. Nadat van de
slaapzaal een georganiseerde chaos is gecreëerd start het programma. Het Wereld Natuur Fonds,
Greenpeace en Stichting AAP zullen de komende dagen de plaatselijke ranger gaan ondersteunen.
Zo wordt op vrijdagavond al een stroperij opgelost. In het donker op zoek naar wapens en
daders, je moet het maar durven! Vanwege waakzaamheid in de jungle hebben we uiteraard niet
zoveel geslapen. Na een fitte start en stevig ontbijt trekken de teams erop uit om een handje
te gaan helpen in de omgeving. Het vergde enige inspanning van de jeugdige oogleden om door de
intro te komen, echter wist Vera ons te bereiken met het verhaal over haar levenswerk:
Zorgboerderij De Paddestool. Iedereen wordt aan het werk gezet: Ezeltjes borstelen, aardappels
rooien, groente inmaken en een cake bakken. Na gedane arbeid is het tijd voor een energieke
lunch ter voorbereiding op de survivalgames. Vol passie en de drang om te winnen worden deze
spellen uitgevoerd, eindigend in een algehele veldslag met scheerschuim en koud water...brrr..
Als uiteindelijk iedereen weer toonbaar is en de weergoden de plantjes water hebben gegeven
genieten we van een onovertroffen braai verzorgd door onze Grillmeister Björn. In de vroege
avond strijden de teams tijdens een aantal hilarische spellen om de broodnodige punten te
verzamelen. Hierbij gaan sommige jeugdleden echt tot het uiterste! Kim eet van de vloer en
Benthe is eh.. heel kundig met slagroom op een pannenkoek te doen...In de late avond genieten
we van een heerlijk kampvuur en in de vroege ochtend kruipen de laatste personen in hun
slaapzak. Zondagochtend blijft het lang rustig, maar dat levert natuurlijk de mooiste foto’s en
filmpjes op! Na weer een heerlijk ontbijt worden de teams op pad gestuurd om de ranger nog één
keer van dienst te zijn: een hike door de omgeving om het bericht van ranger Schoppende Slang
te zoeken dat hij onderweg was verloren. En dan komt het einde in zicht...De punten van de
teams worden geteld, de prijsjes uitgereikt en de vervoerders arriveren. De mooiste prijs was
natuurlijk het prachtige weer en de hoofdprijs was het plezier dat we met zijn allen hebben
beleefd! Maandag 4 december om 19:15 hr. gaan we met zijn allen in Brasserie Merode het
beeldverslag bekijken van ons back to basic weekend. En beste kampers...
be prepared...be very prepared...hahaha...

Dank aan onze sponsoren die
overleven hebben mogelijk
gemaakt!

