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Kalender 
Zondag 13 september : Chiro. Opendeur. 
       Jongens (Karmelieten) van 14u tot 18u 
             Meisjes (Korendries) van 14u tot 18u 
 

Zondag 20 september : Chiro. Startdag.  
       Jongens (Korendreis) van 14u tot 18u 
              Meisjes (Korendries) van 14u tot 18u 

 
Zondag 27 september : Chiro.  
       Jongens (Karmelieten) van 14u tot 18u 
             Meisjes (Korendries) van 14u tot 18u 
 

Zondag 4 oktober :  Chiro.  
       Jongens (Karmelieten) van 14u tot 18u 
             Meisjes (Korendries) van 14u tot 18u 
 

Zondag 11 oktober :  Chiro.  
       Jongens (Karmelieten) van 14u tot 18u 
              Meisjes (Korendries) van 14u tot 18u 
 

Zondag 18 oktober :  Chiro.  
       Jongens (Karmelieten) van 14u tot 18u 
             Meisjes (Korendries) van 14u tot 18u 
 

Zondag 25 oktober :  Chiro.  
       Jongens (Karmelieten) van 14u tot 18u 
             Meisjes (Korendries) van 14u tot 18u 
 

Zondag 1 november :  Geen Chiro. (Allerheiligen) 
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Pinkels 

 
www.chirosintbartel.be 

https://www.facebook.com/chiro.sintbarteljongens 
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes 

 

Liefste Pinkels, 
 
We gaan ons Super Mega Fantastisch kamp is overlopen, zodat de pinkels die niet mee 
waren ook mee kunnen genieten. Het begon allemaal op 22 juli in de ochtend. We 
spraken af aan het station van Geraardsbergen. Iedere pinkel kreeg een mooi 
naamkaartje op, daarna vertrokken we richting de trein. Als iedereen afscheid had 
genomen gingen we de trein op. Maar oh die lieve mama's en papa's waren aan het 
wenen. Na een lange treinrit kwamen we aan op ons kampterrein. We gingen ons 
installeren (wat heel vlot ging) en daarna kregen we een lekker 16uurtje. Nadien 
speelden we nog een afsprakenspel. Toen was het al tijd om te gaan slapen. Het ging 
van RONK RONK RONK. 
 
De volgende ochtend stonden er twee ketnetwrapsters ruzie te maken want zij 
wouden de nieuwe worden maar er kon er maar 1 winnen. De presentator vond dat er 
een wedstrijd moest komn. De pinkels werden in twee groepen verdeeld, elk kreeg een 
ketnetwrapster waar ze moesten voor stijden. Op het einde werd duidelijk dat ze 
alletwee even goed waren dus wonnen ze toch alletwee. In de namiddag kwamen er 
plots 3 bijtjes die heel droevig waren want ze vonden geen bloemen meer. De pinkels 
besloten hun te helpen en verdiende bloemen voor hun. De bijtjes waren heel blij en 
konden rustig verder vliegen. ‘S avonds speelden we nog een klein spelletje en het was 
al tijd voor te gaan slapen. Amai de dag ging vlug. RONK RONK RONK 
 
De ochtend daarna begon het allemaal heel rustig, we gingen brieven schrijven. We 
schreven naar mama's, papa's, oma's, opa's liefjes, zussen, broers,.. het ging heel vlot 
dus hadden we nog tijd voor spelletjes te spelen. Daarna kwamen er allemaal vikings. 
Ze hadden hulp nodig voor de slechte uit te schakelen. Iedereen werd in groepjes 
verdeeld, ook de andere afdelingen, want het was groepsdag. Eerst mochten jullie zelf 
jullie eten maken, mmm lekker dat het was. Daarna begon de strijd, iedereen moest per 
groepje strijden voor punten. Bij het eindspel was het razend spannend maar er kon er 
natuurlijk maar 1tje winnen. ‘ S avonds was het bezinning. We knutselde met afval hele 
mooie dingen. Normaal was het ook fakkeltocht maar door het slechte weer kon dit 
helaas niet doorgaan. Daarom luisterden we allemaal nog naar een mooi verhaaltje die 
leidster Hanne vertelde en daarna was het bedtijd. Weer van RONK RONK RONK 

https://www.facebook.com/chiro.sintbarteljongens
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
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De dag waar jullie allemaal stiekem toch een beetje naar uitkeken. Ook de mama’s en 
papa’s. Het was bezoekdag, dus al het bezoek kwam toe en dan konden jullie genieten 
van een dagje met de familie. Er was een lekkere BBQ, een wandeling, touwtrekken en 
nog zoveel meer. Maar plots begon het een beetje heel erg veel te regenen, waardoor 
het einde van de bezoekdag een beetje in het water viel. Het toneeltje kon niet meer 
gespeeld worden, alle mensen werden nat bij het halen van een hot dog of hamburger, 
jammer. En toen was het alweer tijd voor de mama’s en papa’s om in de auto te 
stappen en de lange tocht terug naar Geraardsbergen te ondernemen. We namen 
afscheid (wat allemaal zeer vlot verliep, bijna zonder traantjes) en maakten ons klaar 
voor het heuse swingpaleis van die avond. Wat hebben we gedanst en gezongen. Moe 
maar voldaan, kropen we in onze bedjes. RONK RONK RONK. 

 
 
Yes, yes, yes, tien windjes in een fles. De volgende dag, waren we helemaal alleen op 
het terrein. Alle andere afdelingen waren op dagtocht of op tweedaagse vertrokken. 
Wij konden dus doen wat we wouden. Die ochtend stonden er plots drie kokken voor 
jullie neus, zij vroegen of jullie ook wel konden koken. Jullie zeiden ja, waar daar 
geloofden zij toch niets van hoor! Dus moesten jullie het bewijzen. Samen speelden 
jullie spelletjes en dan maakten jullie het allerlekkerste pannenkoekenbeslag dat er 
maar bestaat. De pannenkoeken waren overheerlijk. MMMMM, wat hebben we 
gesmuld. 
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Vervolg 
PINKELS 

 
www.chirosintbartel.be 

https://www.facebook.com/chiro.sintbarteljongens 
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes 

 

Maar dat was niet de enige verrassing van de dag, onze vuile spelletjes konden niet 
doorgaan. Dus hadden de leidsters een ander plan voor jullie bedacht. We deden een 
echte cinemanamiddag en keken naar ‘Drakenrijders 2’ samen met de popcorn om onze 
buik nog een beetje meer te vullen. En dan was het nog niet afgelopen met de 
lekkernijen want ’s avond waren het FRIETJES!!! Met volle maagjes, kropen we vroeg in 
bed zodat onze benen fit zouden zijn om de volgende dag te stappen.  
RONK RONK RONK 
 
We waren klaar om te stappen, rugzak gemaakt, stapschoenen aan,… Maar wat kwam 
er daar plots aangereden. Het was een treintje dat ons naar het zwembad zou brengen! 
Wat een leuke verrassing van de kookouders. TSJOEK TSJOEK TSJOEK en de trein 
vertrok. Eenmaal aangekomen, konden we genieten van een heerlijke picknick en dan 
trokken we met onze bikini aan, richting het zwembad. Wat een waterrratten  zijn jullie 
toch. Maar het was wel een heel gedoe om daarna terug jullie kleren aan te trekken. 
Wat heeft dat lang geduurd! En toch konden jullie na het vele zwemmen nog helemaal 
terug stappen. Proficiat voor de pinkels, want niemand geloofde in jullie. 
een groot applaus verdienen jullie. En ook voor de mooie knutselwerkjes die jullie 
maakten, want die avond was het bahaar. Jullie maakten samen met de aspi’s 
verschillende knutselwerkjes (een dromenvanger, een sleutelhanger,…). En toen was 
het weer tijd om RONK RONK RONK te doen.  
 
 
Toen we woensdag opstonden was het jammergenoeg al de laatste dag dat we met de 
pinkels spelletjes konden spelen. We speelden die dag in de voormiddag ons leuk 
junglespel. Wat zagen jullie er prachtig uit. De pinkels waren helemaal omgetoverd tot 
echt jungledieren en wisten als niemand anders wat ze moesten doen om te overleven 
in de jungle. Omdat we zoveel plezier maakten, was de voormiddag alweer voorbij. 
Maar niet getreurd want na het eten speelden we ruimtemannetjes spel. Alweer waren 
jullie hier zo goed in. Jullie gingen van de ene bol naar de andere op ons spelbord. De 
pinkels konden als de beste raadsels oplossen en geheime codes kraken maar ook 
prachtige toneelstukjes spelen. Na zo een dag vol plezier was iedereen moe en was het 
tijd om te gaan slapen. Al heel snel ging het weer van RONK RONK RONK.  
 
 
 

https://www.facebook.com/chiro.sintbarteljongens
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
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Boehoe, dit is jammergenoeg de laatste dag van ons kamp. Maar dit wil niet zeggen dat 
het geen onvergetelijke dag was. In de voormiddag hadden we leidster Laura 
weggestuurd zodat de pinkels een dansje en een toneeltje konden maken omdat dit 
leidster Laura haar laatste kamp was. Wat ging dit snel. Jullie zaten boordevol goede 
ideeën. Als heel snel hadden we een toneeltje met een dansje en konden we beginnen 
oefenen. Leidster Ruth en leidster Eline moesten al een klein traantje wegpinken als we 
jullie het dansje zagen oefenen. Zo ontroerend was het. Nadat we onze buikjes weer vol 
hadden gegeten was het tijd om Lucy en Suzanne te helpen met de voorbereidingen 
voor Kerstmis. Er moest nog heel wat gebeuren. De tent moest versierd worden, de 
vuurdans moest ingeoefend worden, de wafels moesten gebakken worden, de drankjes 
moesten gemaakt worden en nog veel meer. Als echte pinkels gingen jullie van postje 
naar postje om mee te helpen aan ons kerstfeest. Die avond vierde we met bontering 
Kerstmis. Als eerste was het aan jullie en wat ging dat goed. Helemaal zoals jullie het 
geoefend hadden. Leidster Laura was helemaal onder de indruk en het was van WEEN 
WEEN WEEN. Maar ook enkele pinkels moesten een klein beetje wenen. Iedereen zal 
leidster Laura missen. Na bontering hielden we ons prachtig kampvuur en dansten we 
de vuurdans. Wat een mooi moment als afsluiter van ons prachtig kamp. Een beetje 
later dan normaal was het weer tijd om te gaan slapen. En ook de laatste avond was het 
RONK RONK RONK.  
 
 
Na een hele nacht RONK RONK RONK stond er ons nog maar 1 ding te wachten: 
opruimen. Na een goed stevig ontbijt vlogen we erin en alles was even snel opgeruimd 
als we geïnstalleerd waren. Ook de laatste dag bewezen de pinkels dat ze spieren 
hadden door de leidsters te helpen met het herzetten van de jongens hun zware 
valiezen. Niets is de pinkels te veel. Het was bijna tijd om te vertrekken dus aten we nog 
snel een paar hotdogs. We namen onze rugzakken bij elkaar want het was tijd om naar 

de bus te stappen. We 
namen terug de trein naar 
Geraardsbergen waar 
allemaal blije mama’s en 
papa’s op jullie stonden te 
wachten. Nog vlug achter de 
valies en dan konden jullie 
naar huis.  
 
WIJ VONDEN HET EEN 
KAMPT OM NOOIT TE 
VERGETEN MET JULLIE! J  
 
Dikke kus van Leidster 
Laura, Leidster Ruth en 
Leidster Eline  
XXX 
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SPEELCLUB 
MEISJES 

 
www.chirosintbartel.be 

https://www.facebook.com/chiro.sintbarteljongens 
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes 

 

Dag Liefste gele meiden! 
 
Tijd voor een verslag van onze 10 prachtige dagen in Petit Thier. Hoera! Wat was het 
weer een feest! Elke dag schreven jullie enkele dingen op voor in ons kampdagboek. En-
kele ervan kunnen jullie hier eventjes herlezen. 
 
Om de eerste dag goed in te zetten speelden we een afsprakenspel, want ja, dat kan al 
eens handig zijn! Er stond veel op het spel want jullie knuffels waren gestolen door de 
kampbazen. Deze zaten in een grote kist met een heleboel sloten rond. De sleutels 
waren verbonden aan afspraken en daarbij hoorde uiteraard een spel. Jullie hebben het 
er goed vanaf gebracht en dus ook jullie knuffels kunnen bevrijden uit de grote kist. 
Eind goed, al goed. 
‘Ik vond het superleuk! Het is leuk om op bivak te gaan!’ ‘Op de trein was leuk en het 
eten was lekker!’ 
Op donderdag startten we met een LEGO-battle. ‘Kunnen we het maken, nou en of!’ 
Twee teams streden tegen elkaar om legoblokjes te verzamelen en op het einde hun 

droomhuis te maken. 
Jullie bouwden torens 
met Jenga, jullie floten 
als echte bouwvakkers 
liedjes, de creatievel-
ingen in jullie kwamen 
naar boven en knipten 
en plakten een prachtig 
huis bij elkaar. Kristel 
was zeker en vast de 
stekste bij het 
touwtrekken. Nadat 
alle kaartenhuisjes 
waren omgevallen kon 
de battle beginnnen en 
werden er blokjes geru-
ild voor auto’s, man-
netjes en bloemetjes. 

Jullie huisjes zagen er fantastisch uit! 
 

https://www.facebook.com/chiro.sintbarteljongens
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
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In de namiddag speelden we Best Friends Forever! Wij maakten aan de hand van een 
korte vragenlijst koppeltjes bij de speelclub. Door spelletjes te winnen kregen jullie tips 
over jullie beste vriendin. Uiteindelijk zijn jullie allemaal gewonnen! Jullie kennen elkaar 
dan ook zo goed! (: 
Om de dag af te sluiten maakten we vriendschapsbandjes. Het was supergezellig en de 
dag kon niet meer stuk! 
‘De vriendschapsbandjes, ze zijn gewoon super!’ ‘Ik vond het superleuk, vooral het 

bouwen.’ 

Onze derde dag begon met een 
stage van de aspi’s. De motor-
bendes streden om Petit Thier en 
jullie hadden het erg naar jullie 
zin. De namiddag werd 
ingepalmd door een stelletje Vi-
kings die jullie hulp nodig had-
den. En jullie gingen er helemal 
voor! Wat een spel zeg! In het 
eindspel ging het er hard aan toe 
en enkele van jullie gleden uit in 
het woeste water van de Vikings. 
Jitske was zelfs zo enthousiast 
dat ze haar teen pijn deed. Maar 

dat kon haar plezier niet bederven. Die avond was er bezinning en knutselden we met 
afval. En net voor we onder de wol kropen las leidster Hanne nog het verhaal over de 
sneeuwkoningin.‘Het knutselen vond ik het tofste!’ ‘Supertof, ook de nieuwe leiding, 
motortastisch’ ‘Ik vond heel de dag leuk en het leukste vond ik de groepsdag!’ 
 
Op zaterdag begonnen we met een rustige activiteit, namelijk kussenslopen maken! 
Door een spelletjes handjeklap werd beslist wie eerst een sloop mocht kiezen en daar-
na liepen jullie jullie creativiteit de vrije loop en kwamen er stuk voor stuk meester-
werkjes tevoorschijn. In de namiddag maakten we het gezellig op onze slaap/
hooizolder en zongen we, zittend op onze versgemaakte kussentjes, liedjes uit ons 
zangboekje. Daarna speelden we nog uitbeeldertje en ‘Onder de brug van Spaaaaaan-
je..’ . En Ben ik een banaan. Ineens was Noor leidster Sara en was Hanne Frank De 
Boosere. Zo grappige vragen dat jullie stelden! Tijdens al die korte spelletjes hielden we 
grote kuis. Nee, niet van jullie rommelige valiezen, maar van jullie zelf. De zee0 pen 
shampoo werden bovengehaald en jullie werden weer allemaal zonnestraaltjes! 
‘Het Chillie Willie spel was top!’ ‘Het knutselen was super leuk, creatief idee!’ ‘De dag 
was leuk, heel veel gespeeld’ 
Zondag bezoekdag! Jullie waren duidelijk in jullie nopjes, want: 
‘De bezoekdag was super tof! Ps: En lekker ook!’ ‘Ik vond het sisasuperleuk met mijn 

ouders, en het swiswaswingpaleis ook, ik swing de bom af!’ (Sjouke vond het alvast 

leuk (; ) ‘Tijdens de bezoekdagdag heb ik jullie allemaal gemist! Astrid’ ‘Ik vond het tita-

tof, swigen met de billen!’ 
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Vervolg 
SPEELCLUB 
MEISJES 

 
www.chirosintbartel.be 

https://www.facebook.com/chiro.sintbarteljongens 
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes 

 

Maandag vroeg uit de veren, want inderdaad, het is dagtocht! Dit wil zeggen dat we 
met de speelclub een hele dag stappen om dan ‘s middags een superleuke activiteit te 

doen! Na een hele tocht kwamen we aan bij, wie 
weet het nog?, Sunparks! We hadden pech… Het 
zwembad was volgeboekt… Maar niet getreurd… 
De kookouders hadden al een plannetje. Een terug 
aangekomen op het kampterrein stond er weeral 
een ander avontuur op jullie te wachten! Jullie 
mochten allemaal in een tent slapen! Joepie! 
‘Cool x 1000’ ‘Ik vond het titatop in de titatent!’ 
‘Super top. Beter slapen dan normaal. Super cool!’ 
 

De dag erop wachtten we in spanning af wat de kookouders voor ons hadden geregeld. 
Na een tiental minuutjes te staan trappelen reed een rood met wit gestreept treintje 
het kampterrein op. Woehoe, deze ging ons naa het zwembad brengen, de pech van de 
dag ervoor was meteen goedgemaakt! In de namiddag trokken we onze gele kleren aan 
en speelden we alle typische speelclubspelletjes tijdens onze halve gele dag! Wat een 
feest! En zoals de traditie het bepaalt, was er ‘s avonds bahaar. Ikweet al niet meer wat 
jullie knutselden, maar het waren stuk voor stuk kunstwerken. Zeker weten. 
‘Ik vond het zwemmen tof en de gele dag super cool.’ ‘Alles geel, dus speelclubtasties’ 
WAAR IS WALLY? Goede vraag speelclubbers. En hebben jullie hem gevonden? Oh natu-

urlijk, er zaten er drie in het bos verstopt, en toen jullie beter keken zaten er een 

heleboel meer. Jullie werden in drie ploegen verdeeld en kregen opdrachten om tijd en 

materiaal te verdienen. Met die tijd konden jullie zoveel mogelijk wally’s gaan schieten 

in het bos. Met verf in de kleur van jullie ploeg en paintbalbuizen gingen jullie op zoek. 

Wie er gewonnen is? Dat weten jullie zelf wel (: In de namiddag kwamen er drie meisjes 

die op het punt stonden om in het huwelijksbootje te stappen. Jullie taak was om een 

onvergetelijk vrijgezellenfeest voor te bereiden. Er werd een fotowall gemaakt en ie-

dereen mocht zich schminken en zij haar laten doen. Daarna kregen jullie een heleboel 

fruit om te snijden. Wat zouden we daarmee dan gaan doen? Dat bleef nog een verrass-

ing tot die avond. Hmmm, chocoladefondue, zo lekker. Na een lekker groen drankje en 

een heleboel chocolade kropen jullie alweer moe en voldaan in jullie bedjes. 

https://www.facebook.com/chiro.sintbarteljongens
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
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De laatste volledige dag op kamp. Kan dat? Zo snel? Ja meisjes, het was tijd om jullie act 

voor te bereiden voor bontering en ‘s avonds het beste van jullie zelf te geven. En dat 

deden jullie! Zo’n talent bij de speelclub hebben we in geen Jaren gehad. Bravo! Dan 

was het tijd voor kampvuur en de vuurdans. Er werd gelachen en hier en daar viel er een 

traan, want niet alle leidsters blijven in de chiro. Voor de nieuwtjes was het kampvuur 

extra speciaal. Zo’n groot vuur hadden ze nog nooit gezien. Gezelligheid ten top. En 

even later gingen we alweer naar dromenland! 

 

                                                                  Tot volgend jaar lieve schatten!  

                                                                   Astrid, Marthe en Sara xxxxx 
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KWIKS 

 
www.chirosintbartel.be 

https://www.facebook.com/chiro.sintbarteljongens 
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes 

 

Dag kwiks, 
 
Dit zal het allerlaatste artikeltje zijn dat jullie krijgen van ons (ween ween ween). Geniet 
hier met volle teugen van!  
Laten we beginnen bij het begin: “Dag mama, dag papa! Tot binnen 10 dagen!” En weg 
waren wij! 

 
We hebben heel wat gedaan dit kamp, veel leuke momenten gehad en veel plezier 
gemaakt! Kortom, een kamp om nooit meer te vergeten!  

Opgestaan, tandjes poetsen, gezichtjes wassen… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/chiro.sintbarteljongens
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
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Ontbijten, middageten, vieruurtje en avondeten… 

Knutselen… 

 
Haren gekamd en vlechtjes gemaakt 
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Selfies gemaakt 

 
 
 

 

https://www.facebook.com/chiro.sintbarteljongens
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
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nog zoooooo veeeel meer! MAAAAAR…. voor meer foto’s van dit prachtige kamp 

moeten jullie allemaal naar de DIA AVOND  (17 oktober) komen! JOEPIEEE! 
 
 
 
Veel plezier volgend jaar! 
 
Liefs jullie kwiksleidsters  
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Tippers 
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Hi ha hallooootjes! 
 
Als je beetje wil chillen is het geen probleem dan gaak er heen, ik kom niet alleen want 
ik heb 16 Tippers en 2 dolenthousiaste leidsters! 
Heel heel heeeeel lang geleden, in Petit Thier bevonden zich 16 draken (MOPTJE) en 2 
bloedmooie temmers (GEEN MOPTJE ;) ) om het avontuur van hun leven te beleven. 
Nadat ze zich geïnstalleerd hadden in hun grot konden 10 mooie dagen beginnen. 
Na een heuse sjorcursus werden de Tippers echte pro’s in constructies maken! Dankzij 
jullie konden alle andere draken zich elke dag verfrissen zodat de temmers niet al te 
veel last van jullie kregen! 
 
De volgende dag trokken jullie met jullie rugzak het 

bos in om wapens te verzamelen. We speelden het 

grote Hunger Games spel. Sommigen van jullie 

(uhum, Britt DB) namen de opdrachten iets té 

letterlijk. Er zijn nog andere vloeibare dingen dan 

pipi, slimpies! Proficiat Femke G, jij overleefde als 

enige de Hunger Games! Die avond kropen jullie 

cosy bij elkaar om naar een film te kijken 

MAAAAAR de rust verdween toen plots een 

leidster in paniek aan jullie tent kwam kloppen. Ze 

had een filmpje bij waarop de leidsters het bos 

gingen verkennen, maar plots moesten ze vluchten 

voor een vreemd geluid. Er werd ook een brief van 

ene Manu achtergelaten voor jullie. Dus trokken 

jullie naar het bos om jullie leidsters te redden!

Jullie temmers hadden al even rust verdiend dus 

namen de aspi’s het even over met het spannende 

‘Is er wifi in Petit-Thier’ spel. 

In de namiddag moesten jullie per leefgroep de 

slechte Vikingen verslaan. 

https://www.facebook.com/chiro.sintbarteljongens
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
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Die avond namen we even de tijd om te praten hoe we beter met het milieu konden 
omgaan. 
We werden wakker met getrommel van de regen op het dak (eigenlijk de tent) dus 
schuilden we in de schuur. Jullie mochten die ochtend vriendjes maken op Facebook. 
Het doel van het spel was om ter meest likes verzamelen. In de namiddag konden jullie 
je van jullie meest creatieve kant laten zien en maakten jullie mooie 
vriendschapsbandjes. ’s Avonds namen jullie het tegen elkaar op in de meeslepende 
cupcake wars. 
 
Tijd om boys te spotten.. uhm.. ik bedoel de mama’s en de papa’s terug te zien. Twas 
namelijk bezoekdag. Nadat al jullie traantjes gedroogd waren kon het feest pas echt 
beginnen! (Als de mama’s en papa’s van huis zijn dansen de kinderen!) 
 
De volgende dag werden jullie stapskills getest. We gingen namelijk op dagtocht! 
Joepie! (Of voor sommigen onder jullie minder joepie ;) ) Regen of geen regen, er werd 
een aardig stukje gestapt! Het einddoel was Sun Parks! Aangezien het zwembad overvol 
zat en wij er dus niet meer bij konden, gingen we bowlen. De kegels vlogen in het rond! 
Na een drankje en een ijsje was het dan tijd om terug te keren naar het kampterrein.  
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OPSTAAN! Kom allemaal eens kijken! Er staat hier iets raar! Wat was het? Een treintje 

en een busje! Omdat we de dag ervoor niet konden gaan zwemmen hadden de 

kookouders iets voorzien voor ons. Samen met de andere groepen konden we gaan 

zwemmen! Tijd voor relaxatie! Nadat we terugkwamen van een gezellig (warme) 

ochtend stonden er twee vreemde dametjes jullie op te wachten. Wat waren dat? Het 

waren twee dametjes van plezier die genoeg hadden van hun toch wel vreemde 

levensstijl. Jullie transformeerden om in nonnetjes en probeerden hun te overtuigen 

om ook wat katholieker te gaan leven. Die avond konden jullie samen met de aspi’s 

jullie knutseltalent boven halen!  

https://www.facebook.com/chiro.sintbarteljongens
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
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Yessssss! Eindelijk was het van dat! Vuile dag! Aangezien het weer het niet toeliet, 
verliep de vuile dag niet helemaal als gepland maar toch haalden we er het beste uit. 
Jullie eindigden met een gezicht vol bloem en iedereen kreeg een mooie snor en baard 
uit scheerschuim, ja hallokes, zo schoon! ’s Avonds was het tijd om te chillen en 
eteuuuuh (duuuhn!). We roosterden namelijk lekkere mi-ma-marshmallows rond de 
vuurmand en sloten de avond af met ons mooiste engelengezang.  
Het einde is in zicht, het was al tijd voor de voorlaatste dag, namelijk bonte ring. In 
Narnia stond kerstmis voor de deur. Geen kerst zonder feest natuurlijk, dus werd 
iedereen ingeschakeld om het feest voor te bereiden. Jullie knutselden, versierden, 
dansten, … ’s Avonds was het tijd voor het grote kerstfeest en konden jullie prachtige 
actje laten zien. Er zitten toch echt wel een paar acteertalentjes tussen jullie! Supergoed 
gedaan!  
 
Snif snif, het kamp is alweer veel te snel gegaan! De laatste dag was al aangebroken. Na 
het uitmesten van jullie soms wel stinkende tenten was het jammer genoeg tijd om 
afscheid te nemen van Petit Thier en stapten we de trein op richting G-town.  
Bedankt iedereen voor het si-sa-supertoffe kamp! Het waren 9 mooie dage om nooit 
meer te vergeten, samen met een geweldige-gekke-enthousiaste-superleuke 
tippersbende!  

 
XOXO 
Katrien en Coenie 
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Buongiorno chickas 
 
Ziehier het lang verwachte verslag“je” van ons superdeluxekamp dat veel te snel 
voorbij ging. 
Op 19 juli stonden jullie alle zestien klaar om aan een ongekend avontuur te beginnen. 
We stapten de trein op richting…. GENT! Of dat dachten jullie tenminste, we zagen de 
paniek al in jullie ogen als we toch nog een andere trein moesten nemen richting 
destination unknown. Wat jullie echter niet wisten was dat we gewoon nog een trein 
moesten nemen naar Gent-Dampoort. Haha gefopt! We installeerden ons op Joliens kot 
en maakten ons klaar om naar onze volgende bestemming te gaan. Jullie kregen van 
ons op de tiptiens-BBQ enkele raadsels, maar waarom hadden jullie deze nu nodig? We 
lieten jullie niet langer op hete kolen zitten, de raadsels hadden iets te maken met de 
ESCAPE GAMES! Proficiat aan de groep van Escape the freakshow, want zij konden als 
enige groep binnen een uur uit de kamer geraken. Good job! Ook proficiat aan de 
andere groepen die er bijna uitgeraakten. 
Daarna maakten we ons klaar (en deden we allemaal de kleren aan van Sevenoy) om 
naar de Gentse feesten te gaan. En daar gingen jullie helemaal lossss (sommigen al iets 
meer als dan de anderen). 
De dag erna vertrokken we naar onze volgende bestemming: LEUVEN. Daar speelden 
we een stadsspel waarbij jullie de code van een cijferslot moesten vinden. Wie als 
eerste het cijferslot kon openen, verdiende tijd (voor onze In Time rode draad 
ofcourse). Na ons spel gingen we een schnakie eten en zochten we een slaapplaats. We 

gingen vroeg slapen want de volgende dag moesten we 
vroeg de trein nemen  
Na een veel te korte nacht, stonden we dan toch klaar om 

naar het kampterrein te vertrekken. Dat jullie er al twee 

vermoeiende dagen op zitten hadden, werd al snel duidelijk 

op de trein. Er werden nog snel wat uiltjes geknapt. En maar 

best ook, want eenmaal aangekomen in Vielsalm, moesten 

we eerst nog 10 kilometer stappen naar het kampterrein en moest daar natuurlijk nog 

alles opgezet worden, driewerf hoera! Jullie stortten jullie op de vendeltenten, het 

leukste jobke! En leuk dat jullie dat vonden… Maar goed, jullie hebben snel 

doorgewerkt en konden alle tenten opzetten, flink gedaan meisjes!  

https://www.facebook.com/chiro.sintbarteljongens
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
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De volgende morgen beslisten we om toch 
nog eens uit te slapen voor het echte kamp 
begon. We genoten ook nog even van de rust, 
voor alle kleine mormels arriveerden. Daarna 
begonnen we dan maar aan de 
kampversiering, want oh ja, dat taakje was 
ook voor jullie. Al snel was het avond, en dan 
vonden we het toch wel tijd voor een volgend 
spel: WELP! Moehahaha . Al heel het jaar 
werden we uitgedaagd met de woorden 
‘OMG ik wil écht geen WELP-spel’, ‘stelt u 

voor dat moet echt zo eng zijn’. Gelukkig aanhoorden we jullie gebeden en wisten we 
er wel raad mee. Zo een spel moesten we wel spelen! Ieder van jullie kreeg een rol, 
ofwel was je een leidster ofwel een welp ofwel een kai. Jullie moesten adhv van de rol 
die jullie kregen zo veel mogelijk verloren goederen stelen van de anderen. Maar daarbij 
moesten jullie ook opletten dat jullie eigen goederen niet gestolen werden. OEEFFF.. 
het was toch niet zo eng als jullie dachten. 
 
Na al het gedroom over die kai’s, welpen en andere vieze wezens in het bos, was het 
tijd om jullie een beetje meer onder te dompelen in onze rode draad, namelijk ‘in ti-ta-
time’. De bedoeling was om gedurende de dag zo veel mogelijk tijd te verdienen. 
Diegene die het meeste tijd verdiende, kreeg ook extra tijd op ons tijdsbord. In de 
voormiddag speelden jullie individueel bij de binnen de minuut spelletjes (lees: 
onmogelijke spelletjes). In de namiddag speelden we spelletjes in verschillende groepen 
en konden jullie nog meer tijd verdienen. Proficiat aan de winnaar (ik heb geen idee 
meer wie het was, haha). ’s Avonds speelden we een memory-sluipspel in ‘the hills’. 
Jullie probeerden om zo veel mogelijk dezelfde foto’s te verzamelen. Die foto’s lagen 
verspreid in en rond de hills. Jullie moesten die kaartjes te pakken krijgen zonder door 
ons gezien te worden. Ook hier was het duidelijk wie er goed in was en wie niet. De een 
was ook wat herkenbaarder dan de andere, nietwaar Willekens, jij daar met je 
lichtgevende schoenen ;). 
 
De volgende morgen speelden we wat random spelletjes die jullie nog nooit eerder 
gespeeld hadden. Zo speelden we bijvoorbeeld anaconda, levende vroedvrouw en 
nylongotcha. Al snel was het middag en dan was het tijd voor onze groeps(halve)dag in 
het thema: vikings! Jullie werden  verdeeld in leefgroepen en maakten samen eten, 
mmmm verloren brood. In de namiddag streden jullie tegen de andere vikingstammen. 
De vikingstammen met de meeste punten streden daarna in het eindspel om de 
overwinning. De twee vikingstammen met de minste punten streden om de derde en 
vierde plaats. Dit eindspel was een race tegen de tijd. Wie als eerste de grote viking kon 
omvergooien was de winnaar! Wanneer de winnaar bekend was, aten jullie nog samen 
in jullie ploegjes en deden we terug ons uniform aan want het was bezinnging en 
“fakkeltocht”. Tijdens de bezinning dachten we na over afval en hoe we hiermee 
omgingen. Jammer genoeg kon de fakkeltocht niet doorgaan door de regen. We 
vertelden dan maar een verhaaltje voor het slapen gaan. 
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Toen we de volgende morgen wakker werden sloeg 
het noodlot toe. De regen viel met bakken uit de 
lucht en het was ook berekoud brrrrr. We besloten 
dan maar om wat rustige spelletjes te spelen. In de 
namiddag was het nog steeds niet verbeterd en keken we dan maar naar onze rode 
draad film ‘in time’. Gelukkig hadden jullie deze nog niet gezien en waren jullie wel 
benieuwd naar het verhaal, oef. ’s Avonds speelden we nog een quizzzzz, hierbij 
leerden jullie meer over jullie medetiptiens, voortplanting en nog vele andere dingen. 
Jammer genoeg kwam ook hier snel een einde aan. Waaaaaant daar stond plots de 
witte heks aan de offertafel met daarop Aslan. Alle kinderen werden wakker gemaakt 
en jullie gingen kijken wat er gebeurde. De dag eindigde even slecht als hij begon, Aslan 
werd vermoord! 
 
Met de dood van Aslan nog in jullie achterhoofd, brak de volgende dag aan… Voor 
enkele van jullie een heel leuke spannende dag want jullie liefjes/ouders/broers/zussen/
vrienden van de kerels kwamen langs. Oh ja het was bezoekdag. ’s Middags was er een 
overheerlijke barbecue en in de namiddag waren er tal van activiteiten gepland. 
Jammer genoeg konden jullie niet meer shinen in het kampverhaal, want oh ja daar was 
de regen weer. We namen snel afscheid en maakten ons klaar voor een avond vol 
meezingplezier: swingpaleis. Ook hier gaven jullie zich weer voor de volle 150%. We 
kropen vroeg in ons bedje want de volgende dag vertrokken we op tweedaagse. 
Jullie sidderden en beefden al het hele kamp bij de gedachte aan tweedaagse 
“eikeeees, al da stappen. Waarom doen we da eigenlijk?”. Maaaar, dit jaar hebben wij 
aan jullie voetjes en rugskes en billekes gedacht ;-). We trokken richting Plopsa De Coo 
(eigenlijk PlopsaCoo)! Het kind in jullie kwam weer naar boven en we hadden dolle pret, 
vooral op de jurassic glijbanen! Ook de aapjes waren echt de max. Zeker als ze 
frikandon kregen. Na PlopsaCoo moesten we natuurlijk nog een slaapplaats gaan 
zoeken in Trois-Ponts. Vlotjes ging het niet, maar uiteindelijk kwamen we goed terecht. 
’s Avonds gingen we (bijna zonder Clara, Roos en Luka -> ja Luka, ik hoop voor u dat ge 
de espadrilles ondertussen nog nie kwijt zijt he!) nog een lekkere pizza/frietjes eten en 
daarna werden we nog wat up-to-date gebracht over de laatste roddels in tiptiensland. 
De ochtend erna trokken we terug richting kampterrein en in sneltempo (hehe) 
stonden we terug in Petit Thier! ’s Avonds was het nog bahaar en konden we een 
beetje bekomen. 
 

https://www.facebook.com/chiro.sintbarteljongens
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes
https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes


 23 

 

De dag erna was al onze laatste echte speldag samen L. Gelukkig was het wel een kei-
de-max spel om af te sluiten: het groooooote festivalspel! Het was de bedoeling dat elk 
team zijn eigen festival uitbouwde en dat ’s avonds voorstelde bij het eten. In de 
voormiddag speelden we een paar spelletjes op muziek om money te verdienen en zo 
artiesten/podia/ te kopen! Bij elk liedje paste een bepaald spelletje, en vooral “take me 
to the candyshop” was lekkah. Na 16u kregen jullie tijd om een affiche te ontwerpen en 
jullie line-up te maken. Ik weet ook echt niet meer hoe het festival heette dat heeft 
gewonnen, maar proficiat! Ik weet ook nog dat er iets met een eenhoorn was, ook wel 
cool! En ’s avonds was er natuurlijk nog de afterparty in de VIP-tent met onze 
beroemde cocktail en snackies!  
De dag erna mochten jullie jullie actje voor bontering voorbereiden. Jammer genoeg dit 
jaar geen schaduwspel… maar wel het afscheid van Hanne L. Jullie hebben het keigoed 
gedaan, echt heel mooi! Toen we jullie daar zagen staan, kregen we toch wel een kropje 
in de keel ;). Daarna was er nog kampvuur, en zongen we gesjellig nog een paar liedjes.  
Super bedankt voor het zaaaaalige jaar tiptientjes! We love you!  
 
Kuskes en knuffels 
Voor de laatste keer, 
Hanske & 7-nootjes 
Peace out.  
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Verhaaltje voor het slapengaan 
 

Heel heel heel lang geleden.. 
toen de dieren nog spraken.. 
 
werd het bos bestuurd door twee prachtige vossen. Het bos werd Aspiranje 
genoemd. Iedere plant, iedere struik, iedere boom droeg oranje vruchten. Ook de vele 
kleine vosjes van Aspiranje hadden een oranjeachtige teint. Zo leefden de negen 
vosjes en hun leiders,  Aspiraniërs genoemd, zeer gelukkig in hun kleine Aspiranje.  
Op een dag beslisten de oppervossen dat het tijd werd om de wijde wereld te 
verkennen. Ze riepen hun onderdanen bij zich en beslisten op tocht te gaan naar een 
ver gelegen eiland genaamd Petit Thier. Jammergenoeg waren er twee Aspiraniërs die 
op het moment van het vertrek ziek in bed lagen met Zuid-Amerikaanse koorts. Zo 
gezegd, zo gedaan. Ze vertrokken op tocht. Om de sfeer erin te brengen, besloten ze 
eerst een bezoek te brengen aan een nabijgelegen berg genaamd Gentse Feesten. 
Het was een machtige berg met als toppunt een vreemde zilverkleurige bal in de vorm 
van een glas. Ze dansten en feesten toen ze de top bereikten. De reis was officieel 
begonnen! Om hun dorst te lessen, besloten ze vriendschap te sluiten met kabouters. 
Dit in de hoop uitgenodigd te worden op tijdens theetijd. Het waren zeer vriendelijke 
kabouters die het geen probleem vonden de verschillende soorten thee die zij teelden 
te verdelen onder de vossen. Vrolijk geworden door zoveel vriendschap vertrokken de 
Aspiraniërs, op weg naar hun eindbestemming.  
 
Toen de vossen aankwamen in Petit Thier, zagen ze dat er nog veel gewerkt moest 
worden. Ze beslisten dat dit hun nieuwe nederzetting zou worden voor de komende 
tijd, maar waren niet tevreden met hoe alles eruitzag. Ze wilden graag een meer 
sprookjesachtiger tafereel creeëren, met bevers, vossen, kerstmannen, centauren en 
ook mensenfiguren her en der verspreid. Jaja, goed geraden, ze wilden graag in een 
Narnia sfeer leven. Omdat ze schrik hadden van gevaarlijke figuren, bedachten ze een 
ingewikkelde constructie om te vijand schrik aan te jagen. Joke en Elissa 
 

 

 

https://www.facebook.com/chiro.sintbarteljongens
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Het werd een onnatuurlijk hoge, stervormige mast met vlag waarmee ze direct ook hun 
stempel zetten op de plaats. Natuurlijk hadden ze ook nood aan slaapplaats en eten. Dit 
laatste was voor de jonge vossen zeer belangrijk. Ze verlangden letterlijk elke minuut 
van de dag naar voedsel, lekkere sappige kippen, mals gras en veel, heel veel 
drinkwater.  Daarom besloten ze een groep mensen in te huren die voor deze primaire 
behoefte kon zorgen. Ze noemden hen ‘cookies’. Deze ‘cookies’ zorgden voor 
onvergetelijke technische en heerlijke momenten. Het werd die dag ook duidelijk dat 
sommige vosjes later graag fotomodel wilden worden, anderen waren dan weer echte 
werkers ;) Wanneer alles klaar was, waren ze zo blij dat ze besloten een relaxmomentje 
in te lassen. Relaxen is voor vossen van groot belang, zoals je wel weet. En toevallig was 
ook die dag één van de oppervossen jarig! Happy Birthday to you! 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
De volgende morgen werden de kleine vosjes opgeschrikt door een afschuwelijk 
voorgevoel. Ze openden hun oogjes en bijna onmiddellijk werden ze gevangen 
genomen door twee cipiers. Deze woonden blijkbaar al enkele jaren op het eiland en 
waren geobsedeerd door twee kleuren, ORANGE en BLACK. Via allerlei ingewikkelde 
opdrachten moesten de kleine vosjes bewijzen dat ze het waard waren in Petit Thier te 
blijven. Dit was allesbehalve evident, verschillende skills werden aangesproken. Enkele 
kernwoorden zijn: boter, yoghurt, nagel, spons, blokken.. De Aspiraniërs konden het 
niet meer aan en beraamden een heus ontsnappingsplan. Jammergenoeg was ook dit 
niet voor mietjes. Het kwam aan op tact en samenwerking om te ontsnappen aan de 
twee cipiers en hen vervolgens te onderwerpen aan hun wil. De oppervossen waren 
zeer trots op hun gevolg.  
 
De kleine vosjes werden ervaren.  
 
Er werd gejaagd op vikingen 
 
Er werd gespeeld met vuur 
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De reis kende natuurlijk zowel goede als slechte dagen. Het weer was hen niet altijd 
gunstig gezind. Soms werd er beroep gedaan op belangrijke waarden in het leven van 
de vossen zoals kunst of discriminatie (denk: fotokader en/of stellingen; quiz; ..) J  
Er kwam bezoekEen belangrijke avond voor de kleine vossen was die waarbij ze hun 
drinken en eten konden verdienen door een levensgevaarlijk spel in de lava. Door 
telkens van rots naar rots te klimmen waren ze in staat de barricade te doorbreken en 
voedsel/drank voor zichzelf te bemachtigen. Dit ging gepaard met een geschreeuw van 
jewelste. Maar dat het leuk was, daar twijfelt geen vos aan. 
Van weinig lichaamsbeweging word je moe. Daar wilden de oppervossen wat aan doen. 
Misschien kon een spa in Spa hierbij helpen? Na een ‘vermoeiende??’ tocht, na zeer lang 
stappen, na bleinen overal, bereikten onze vosjes een inham op het eiland dat Spa 
gedoopt was. Dit was een heerlijke combinatie van relaxen en relaxen. Ideaal voor de 
meesten! Je zou misschien denken dat de vosjes hierna energie hadden voor tien, maar 
niets was minder waar, hoe langer ze ontspanden, hoe minder graag ze wilden 
terugkeren want hun pootjes waren veel te moe. 
 
Dagen verstreken 
 
De Aspiraniërs besloten dat het tijd werd zich te wassen 
 
Dagen verstreken 
 
Hoe langer de reis duurde, hoe duidelijker het werd dat sommige vosjes de voorkeur 
gaven aan christelijke zeden terwijl anderen onzedige zaken prefereerden. Het ging 
zelfs zover dat het tot een waar gevecht kwam waarbij ieder groepje zich wou 
manifesteren als nieuwe leider. Ze vochten als echte vossen om hun plaats, agressie 
was aanwezig, er werd geroepen en getierd, gescholden en gedanst dat het een lieve 
lust was. Uiteindelijk beslisten de oppervossen dat het tijd was om in te grijpen en de 
vrede keerde terug.  
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Mooie tijden komen en gaan. En bij gaan hoort een afscheid. Op een avond verrasten 
de vosjes de leiders met een mooi verhaal. De leiders waren ontroerd en zeer blij dat ze 
een fantastisch leuke reis achter de rug hadden. Één van de leiders besloot met 
pensioen te gaan, dit stemde de vosjes zeer triest. Gelukkig is er in de vossenwereld 
geen echt afscheid, dat bestaat daar niet. Zowiezo komen ze elkaar nog eens tegen, 
tijdens het jagen op kippen, bij het drinken van water uit het meer, of gewoon omdat 
het kan. Vossen vergeten elkaar niet en blijven trouw dus tot in den draai Oppervos 

Joke!    
 
XOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOX
OXOXOXO 
 
Tot volgend jaar 
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STEUN NEPAL 

Hallo iedereen, 

Van alle landen die ik bezocht is Nepal één van de landen die het  meeste indruk op mij 

heeft gemaakt wegens vele redenen : een trektocht door de Himalaya is onvergetelijk, de 

steden komen er uit een andere wereld en de mensen zijn er vriendelijker en gastvrijer dan 

om het even waar.  

In april werd Nepal getroffen door een allesverwoestende aardbeving. In vele streken zijn 

bijna alle huizen verdwenen en mensen zitten er nog steeds zonder voldoende voedsel, 

kledij en medicijnen. Op hun eigen corrupte regering hoeven de Nepalezen niet veel te 

rekenen en de internationale hulp(organisaties) komen bijna niet tot in de kleine dorpjes. Er 

is dus nog veel werk en geld nodig om de dorpen op te bouwen.  

Even mijn connectie met Nepal schetsen: Sinds 15 jaar ben ik bevriend met Bharat 

Poudyal. Al die tijd heeft hij nooit om iets gevraagd... Na de aardbeving  waren er vier 

berichten heen en weer nodig vooraleer hij onze hulp wou aanvaarden. Ik vertrouw Bharat 

dan ook volledig. 

 Al het geld dat ik hem overmaak wordt gebruikt voor de wederopbouw van zijn 

geboortedorp Balimter dat door de aardbeving voor 90% is verwoest. Je zal het op geen 

enkele kaart vinden en ook niet als je het googelt . Het hoeft dan ook niet te verbazen dat 

de wereld weinig aandacht heeft voor dit dorp.  Nochtans is 90% van de huizen er ingestort 

en zijn de inwoners er afhankelijk van voedselhulp die hen slechts sporadisch bereikt. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bharat bouwde zelf al mee aan een paar huizen en voorzag het dorp reeds van extra 

voedsel. Samen met Bharat trachten we nu 3650 euro te verzamelen om een school te 

bouwen zodat de kinderen terug naar school kunnen en het dorp een groot schuilhuis heeft 

in geval van een nieuwe aardbeving.  
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Ik  zou dan ook graag een beroep doen op jullie vrijgevigheid en warm  hart.  Alvast 

bedankt in naam van mezelf, van Bharat en van de mensen in zijn dorp. 

Je kan het dorp steunen door een kleine aankoop te doen en mij liefst je bestelling door te 

mailen op kristeldesmet@hotmail.com of onderstaand formulier in te vullen en vóór 2 

oktober af te geven aan de begeleiding. Ik stort alle inkomsten integraal door  aan Bharat.  

Je aankoop kan je dan afhalen op zondag 18 oktober 2015 om 14u aan de chirolokalen 

zelf. Betaling gebeurt cash ter plaatse. 

 

Namaste en hopelijk tot oktober , 

Oud-leidster Kristel De Smet  
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

BESTELLING 

Naam ouder : ………………………………………................................. 

Naam kind : ………………………………………………………………… 

Gsm-nr : ……………………................................................................... 

E-mail-adres : .......................................................................................... 

 

Te leveren bij Chiro Jongens/ Chiro meisjes (doorstrepen wat niet past) 

 

1 kg appels van bij lokale fruitboer 3€    aantal : …. 

2 kg appels van bij lokale fruitboer 5€    aantal : …. 

700 gr vanillewafels  5€  aantal : …. 

700 gr chocoladewafels 5€  aantal : .... 

700 gr parijse wafels   6€  aantal : …. 

700 gr wafelmix (6 vanillewafels + 6 6€  aantal : .... 

chocoladewafels + 6 parijse wafels + 6  

parijse wafels met chocolade) 

250 gr truffels zwarte chocolade  6€  aantal : …. 

250 gr truffels melkchocolade  6€  aantal : …. 

700 gr carré confituur 6€  aantal : …. 

mailto:kristeldesmet@hotmail.com
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