Rock4kids actief aan de Uitweg
Op zaterdag 13 juni was het zover voor de kinderen van groep 6, 7 en 8 van de basisschool. De
superactieve Rock4kids middag startte om 14.00 uur op het landje
achter Alblas aan de Uitweg. Zeventien kinderen in sportieve
kleding stonden te trappelen om het bos in te gaan. Het thema bij
het survivalprogramma
was “Geef nooit op”. De
eerste uitdaging was het
knopen van de palen.
Kamp Noord en kamp
Zuid maakte ieder een
eigen vlot en voeren
richtingen het einde van
de landtong. Daarna
volgden nog vele hindernissen in het parcours. Het water over
kon alleen via drijvende pallets of over een dik touw.
De echte doorzetters vlogen als Tarzan en Jane aan een
touw door de lucht en lieten zich vallen in een groot
vangnet. Via autobanden de overkant bereiken was ook
een pittig klusjes.
De leiding
moedigde
iedere
deelnemer aan. Het was mooi om te zien hoe de kinderen
elkaar onderling hielpen. Zowel de jongens als de meiden
leverde knappe prestaties. Onderweg moesten woorden
verzameld worden die de Bijbeltekst uit Psalm 138 vers 3
zouden vormen. (Toen ik U aanriep heeft U mij geantwoord.
U gaf mij nieuwe moed en kracht om door te gaan.)
Het was een kunst om pen en papier droog over te
houden tijdens deze expeditie. Het moeilijkste traject
was de terugtocht met het vlot. Windkracht 5 a 6 is niet
mis. Leiders hielpen mee, zelfs zwemmend achter het
vlot! Team Zuid kon het strandje bereiken door het vlot
op sleeptouw te nemen vanaf het weiland. Wat een
inzet! De extra setjes kleding kwamen na deze expeditie
Robinson goed van pas! Er werden bogen geknutseld van wilgentakken en natuurlijk werden de
krachten van zowel de jongens als de meisjes gemeten bij het boogschieten.

Bij het kampvuur zijn de
broodjes gebakken en er stond
een ketel met echte
brandnetelsoep boven het
vuur!
Tot slot draaide de film Facing the Giants. Waarin een jong
footballteam de wedstrijd tegen de sterkste tegenstander won door
niet op te geven. Zowel de coach als de spelers maakten een
verandering in hun leven door en wisten met Gods leiding de stijd te
winnen.
Jacqueline Vos

