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Column van de pastor
DE CAMPING
Tijdens mijn voettocht naar Assisi overnachten we één keer op wat we noemen de ‘camping’. Maar
mensen kijken me dan altijd een beetje waterig aan als we op die plek aankomen. wat camping heet
is eigenlijk alleen een veldje gras en toch hebben we het daar dan altijd weer naar onze zin. Het is de
eenvoud en de puurheid. Daar heb ik aan gedacht toen ik ‘De Camping’ van het Wittevrouwenveld
bezocht. Het is maar welk beeld je hebt van Camping, maar eenvoud en soberheid maken het puur en
echt. En dat was het hier in ons park achter het Trefcentrum en naast de kerk en de oude
Theresiaschool. Maar je moet zo iets zien met eigen ogen. Ambtenaren ver weg op het gemeentehuis
in een totaal andere wereld dan hier hebben er duidelijk geen benul van. Die denken dan meteen aan
het allerergste, terwijl het vriendelijk en gemoedelijk is als je er ter plekke bent. Gelukkig nam
wethouder Vivianne Heijnen (35) de moeite om zelf te komen kijken. Zij was onder de indruk en gaf
alle vrijwilligers een pluim op de hoed door op te merken dat wat die mensen allemaal deden en voor
hun heel vanzelfsprekend was, heel bijzonder was. Dat het niet vanzelfsprekend was wat deze jonge
mensen allemaal deden om het meer dan 100 kinderen naar hun zin te maken. De ouders die zijn
komen kijken, weten dat ook. Die hebben het met eigen ogen gezien. Het is bijzonder en vooral deze
week met alle extremen van het weer met bijna 40 graden, zo warm dat de mussen van het dak
afvielen van de hitte, tot regen en storm op donderdag waarbij zelfs een grote tent door een windvlaag
mee de lucht inging. De vrijwilligers zijn van de vroege tot de late avond in de weer geweest. De energie
spetterde er van af, ongelooflijk. Jonge mensen die ook in Spanje of Turkije aan het strand hadden
kunnen liggen, vonden het een eer om hier mee te mogen doen en zich de benen onder hun lijf te
rennen zodat de kinderen maar een goede week zouden hebben, vooral die kinderen die anders niet
op vakantie zouden zijn geweest. Maar wie mee gedaan heeft aan de ‘Camping’ heeft pas een echte
vakantie gehad. Ron werd geëerd omdat hij al 35 jaar vrijwilliger is bij Trajekt. Proficiat. Op
donderdagavond was er Ziesjoem, zij zongen met de kinderen: Lekker menneke. Dat was iedereen.
Pastor Mattie Jeukens ofm
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