Zomervakantiespelen Kriebeldam: 'daar zit muziek in'
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De voorbereidingen voor
, Kriebeldam, de zomervakantiespelen voor basisschoolleerlingen in Appingedam,
zijn al in volle gang. Nynke
Walstra van de Algemene
Stichting Welzijn Appingedam licht alvast een tipje van
de sluier op. -

Door Sarah Euwema

Wat kunnen de kinderen dit jaar
voor leuks verwachten?
.
'Het thema is dit jaar Kriebeldam.
daar zit muziek in, dus er zal veel
met muziek gedaan worden. Vrij-dagavond is altijd de bonte avond
en ik kan me voorstellen dat er dan
iets als The voice kids of X-factor

wordt gehouden. Met de invulling
van het thema zijn organisatoren
nog druk bezig." /

machine geworden. Ieder heeft zijn
eigen taak. De vrijwilligers hebben
. als kind vaak meegedaan met Kriebeldam. Dat zij blijven terugkomen
is een deel van ons succes, We willen di t j aar minimaal dertig vrijwilligers, daarvoor zijn we nog wel qp
zoek naar wat nieuwe, jonge gezichten."

.

Voor wie is Kriebeldam bedoeld?
'Voor kinderen uit groep drie tot en
met acht van basisscholen uit Appingedam. Het was oorspronkelijk
bedoeld voor kinderen die niet met
hun ouders op vakantie gingen,
daarom wordt het ook gehouden in
de eerste twee weken van de basisschoolvakantie. Nu mogen alle basisschoolleerlingen
zich via hun
school opgeven. Maar de kinderen
voor wie het bedoeld was, komen
gelukkig ook nog steeds."

Hoeveel kinderen verwachten
jullie?
"Er komengemiddeld
140 kinderen
per week. Het kamp is twee keer
één week, dus er komen in totaal
240 kinderen. De meesten zitten in
groep drie en vier. Er zijn ook wel

.•. Hutten bouwen is een jaarlijks terugkerende
Kriebeldam. Foto: Archief DvhN
.
wat oudere kinderen, maar het is
vooral heel veel klein grut."

Hoe houden jullie al die kinderen

activiteit tijdens

in de gaten?
'We werken altijd met veel vrijwilligers. Velen van hen doen het al jaren. Ze zijn zo echt een geoliede

Hoe komen jullie aan de spullen?
"Die zamelen we deels zelf in. Zo
zijn we al begonnen met de inzameling van lakens voor de hutten
die ieder jaar de kinderen ieder jaar
bouwen. Ook krijgen veel sponsoring van de lokale middenstand. Zo
krijgen we vaak limonade aangeboden. En we vragen ook de ouders
om hulp. Als we bijvoorbeeld petflessen nodig- hebben zamelen zij
die in. Iedereen helpt zo een handje
mee."
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