Even voorstellen

Werving

Stichting Kinder Activiteiten Comité (‘Het KAC’), organiseert elk jaar een zomerkamp voor kinderen die het nét iets harder nodig hebben dan andere kinderen.
Kosten voor deelname worden dan ook expres laag gehouden.
Het KAC richt zich met name op kinderen uit de stad Utrecht.

Voorafgaand aan het kamp vindt de werving van de deelnemers plaats. Vaak
blijkt het lastig om met de juiste doelgroep in contact te komen. Gelukkig kan
het KAC rekenen op hulp van diverse buurthuizen en het vrouwenopvangtehuis van de Zusters Augustinessen in Utrecht. Deze instanties staan
in direct contact met de doelgroep en kunnen goed inschatten welke kinderen
tussen de 6 en 11 jaar in aanmerking komen voor het zomerkamp.

Ontstaan

Activiteiten

Wie de naam KAC hardop uitspreekt,
krijgt wellicht een enigszins vreemde associatie. Toch staan de drie letters voor
een respectabele stichting met dito on tstaansgeschiedenis. Het KAC werd in
1966 opgericht als subvereniging van de
Utrechtse Studentenvereniging UNITAS,
onder de naam Kinder Actie Comité.
Het Kinder Actie Comité werd in 1990
een zelfstandige stichting. Toen ontstond
ook de huidige naam:
Stichting Kinder Activiteiten Comité.

Het programma van een gemiddeld KACkamp bestaat uit een mix van enerverende activiteiten — zwemmen, spelen in het
bos of een dagje uit — en rustige momenten. Want wat is er na een drukke dag
lekkerder dan onderuitgezakt op de bank
een film kijken? Of naar een spannend
verhaal luisteren bij het kampvuur?
Uiteraard ontbreekt ook de bonte avond
niet, waar leiding én kampdeelnemers
kunnen laten zien wat ze in huis hebben.

Vrijwilligers
Een andere naam, maar de inhoud bleef
hetzelfde. Nu nog zetten elk jaar zo’n tien
tot vijftien vrijwilligers zich belangeloos in
om het KAC-kamp tot een succes te
maken. De meeste van hen gaan zo’n
drie tot vier jaar mee op kamp. Dat is
prettig voor de kinderen - bekende
gezichten - en voor de kennisoverdracht:
de ervaren leiding geeft de nieuwe leiding
tips.

...een paar stoere meiden
hebben een door de jongens
gemaakte hut ‘veroverd’...

...Op de kampeerboerderij
komen de stadskinderen ook
aan de weet waar de melk
vandaan komt...

Kosten
De kosten voor deelname aan het KAC zomerkamp zijn laag: € 25 per kind.
Om dit mogelijk te kunnen maken is het
KAC afhankelijk van bijdragen van
fondsen en bedrijven.

..Maar vooral fijn
spelen en lekker
genieten!

