
  

 

 

-- De zomervakantie staat alweer om de hoek… Kinderen op 

de basisschool zijn dan 6 weken vrij van school. Ouders zijn 

waarschijnlijk al het hele jaar aan het bedenken of en wanneer 

ze op vakantie willen en hoe ze de opvang de overige weken 

rond krijgen. Een oplossing kan zijn om het kind naar een 

zomerkamp te laten gaan. Zo hebben de ouders hun handen 

vrij en heeft het kind te tijd van zijn leven!-- 

 

 

Georganiseerde jeugdkampen en zomerkampen zijn begin vorige 

eeuw komen overwaaien uit de Verenigde Staten. De kinderen 

hebben daar bijna drie maanden zomervakantie. Voor ouders is 

het onmogelijk om deze hele periode ook vrij te krijgen. In 

Nederland werd het eerste zomerkamp in 1910 georganiseerd 

door YMCA. Dit was voornamelijk bedoeld voor kinderen uit arme 

gezinnen die in stad wonen en nooit in de natuur kwamen. Vooral 

na de tweede wereldoorlog, toen de kampen ook voor meisjes 

werden georganiseerd, kregen de zomerkampen een groeispurt 

in Nederland. Volgens onderzoek gingen er in 2012 rond de 

125.000 Nederlandse kinderen naar een georganiseerd 

zomerkamp. 

 

Naast dat de kinderen een hoop lol hebben, heeft zo’n kamp ook 

andere voordelen voor de ontwikkeling van het kind. Het is met 

name goed voor de sociale ontwikkeling. Het kind ontmoet veel 

nieuwe kinderen en leert zo hoe je met elkaar om gaat en om 

samen te werken. Daarnaast doet het ook een beroep op de 

zelfstandigheid van de kinderen. Tevens zijn de kinderen de hele 

dag buiten en actief bezig. Weer eens wat anders dan de hele dag 

binnen met hun telefoon of tablet. 

 

 



  

 

Vinea is de grootste organisatie die verschillende soorten kampen 

aanbiedt voor kinderen. Zo kunnen zij onder andere op surf-, 

survival- en taalkamp. Naast de ‘gewone’ kampen, zijn er ook 

kampen voor specifieke doelgroepen. Zo organiseert 

Autdoorkampen vakanties voor kinderen met autisme. Zij kunnen 

ook terecht bij Y Camps, net als kinderen met ADHD. De 

organisaties YMCA, Humanitas en de Wielewaal bieden kinderen 

met een beperking een heerlijke vakantie.  Stichting Heppie is er 

ook voor de kinderen die opgroeien in armoede.  

Het voornaamste verschil met de ‘gewone’ kampen is dat er meer 

en gespecialiseerde begeleiders zijn. Ook kan er medische zorg 

aanwezig zijn, indien dat nodig is voor die doelgroep. 

 

 

Deze kampen bieden de mogelijk voor mensen met affiniteit voor 

kinderen, zoals wij, om mee te gaan als begeleider. Vrijwilligers 

moeten verantwoordelijk en enthousiast zijn. Bij sommige 

organisaties krijg je zelfs een vrijwilligersvergoeding. Vaak werk je 

in een jong team met gezellige collega’s. Naast de leuke ervaring 

die je opdoet, staat dit ook heel goed op je CV! Bezoek de website 

van de organisatie van jouw keuze en geef je op! 

 

 

 

 

 


