
Jeugdkamp 2014 
 
Ook dit kamp verslag kan ik alleen maar beginnen met de 
woorden, we hebben een super mooi kamp gehad! 
We hebben heel erg genoten van de tijd die we mochten 
hebben met de jeugd.!

De voorbereidingen waren wat onverwachts, omdat we 
eigenlijk toch drie dagen wilden gaan, maar het zag er naar 
uit dat het niet zou gaan lukken omdat we geen tenten 
hadden waar we konden slapen, dus planden we eigenlijk om 
een dag te gaan, wat ook goed te doen is.  
Maar een goede week voordat we zouden gaan hadden we 
toch zoiets van we willen toch drie dagen gaan, en op een 
maandag zocht ik wat op internet naar tenten en vond in Roemenië hele mooie tenten alleen 
wat duur, maar ik kwam dezelfde tenten in Nederland veel goedkoper tegen en ze konden zo 
opgestuurd worden, en zo kregen we een week later, op maandag de tenten. 
Uit Nederland kwamen Arne en Elvira Wijnands en hun dochter Lesley en Chantal Oostrom, 
hen heb ik dinsdagmiddag opgehaald van het vliegveld in Cluj Napoca. 
Woensdag ochtend zouden we op kamp gaan voor drie dagen, iedereen stond om 7 uur al klaar 
en iedereen was bereid om mee te helpen alles naar voren te sjouwen, want met 19 man hadden 
we wel wat bagage. 
Toen het busje kwam bleek al snel dat het busje te klein was voor de spullen, de buschauffeur is 
toen snel naar huis gegaan om een aanhanger te halen die we vierkant vol propten!!

Op de kamplek kwamen we rond elf 11 uur aan, we vonden een hele mooie plek om te kamperen 
ver van iedereen af eigenlijk, hier begonnen we gelijk met het opzetten van de tent en onze 
kampeer uitrusting uit te stallen.

Jeugdkamp..,,,.



Rond de klok van twee uur hadden we gegeten en 
waren we klaar om onze eerste wandeltocht te gaan 
maken, deze tocht zou ongeveer 4 a 5 uurtjes duren en 
was op zich een hele korte tocht. 
 
De week voor het kamp was ik(Domien) met Andras 
al daar geweest om te kijken welke routes we zouden 
gaan lopen, zelf was ik een paar keer daar geweest, en 
wist daarom wel welke route we de eerste dag zouden 
nemen, alleen wilden we de precieze afstand en tijd 
ook ongeveer weten, zodat we daar rekening mee 
konden houden. 
Wij hadden het geluk tijdens de wandelingen om bijna 
alleen maar regen te hebben, maar dat mocht de pret 

voor ons tweeën niet drukken, we konden ook dan goed zien waar we heen zouden gaan en 
hebben dan ook een leuke tijd gehad daar.!

De wandeling met de jeugd ging heel leuk, we liepen een gedeelte van het blauwe rondje 
wandelpad, hier hebben we genoten van de Cetatile Ponorului, dat is een hele grote grot 
ingang van 70 meter hoog, wat al mooi is, beneden in de grot stroomt een ondergrondse rivier, 
in theorie kan je ook door de grot wandelen en kom je er aan de andere kant weer uit, maar 
omdat we met een grote groep waren en het officieel ook niet mag de grot in gaan hadden we 
besloten er om heen te gaan, ook dit is heel mooi daar, en daar komen we weer bij de uitgang 
van de grot. 
Iedereen genoot van de wandeling, en het was alvast een opwarmertje voor de dag erop  😜  
Rond 6 uur waren we weer terug bij de kampplek, na de mooie wandeling, gelijk hebben we de  
jongens er op uit gestuurd om hout te gaan halen, voor het het vuurtje waar we eten op 
moesten maken, die avond aten we patat en 
lekker vlees van de BBQ we hadden na het eten 
nog genoeg vlees over voor de dag er op om mee 
te nemen onderweg.!

Die avond deelde ik wat over dat we soms heel 
wat moeten doen om iets moois te kunnen zien of 
iets moois te kunnen doen. 
In de bijbel zijn natuurlijk tal van voorbeelden van 
mensen of groepen die heel wat moesten doen om 
iets te bereiken, bijvoorbeeld het volk van Israel 
dat ze door de woestijn moesten lopen om het 
beloofde land te bereiken en dat was niet bepaald 
gemakkelijk, zo was het bij ons ook, ook wij 
moesten heel ver lopen om een doel te bereiken 
vooral de volgende dag! 



De volgende morgen was iedereen nog redelijk 
makkelijk wakker te krijgen, sommigen 
klaagden al wel over een beetje spierpijn, maar 
dat hoort er bij. 
Die ochtend werd iedereen rond 8 uur wel 
wakker, we zouden snel gaan eten en dan 
vertrekken, want er zou een toch van minimaal 
8 uur voor de boeg staan. 
We hadden twee opklapbare tafels gekocht 
waar we aan stonden te eten want stoeltjes 
hadden we niet, na het eten en het eten klaar 
maken voor onderweg moest iedereen zich 
voorbereiden om te vertrekken, iedereen 
moest genoeg water bij zich hebben voor een 
paar uur, we zouden nog wel bij een bron komen maar een ieder moest toch twee liter bij zich 
hebben.  
Rond tien uur vertrokken we dan eindelijk, eigenlijk wel een beetje wat laat, maar in theorie 
zou het moeten lukken, en ook hier hadden we zo’n mooie wandeltocht, we kwamen langs een 
ijsgrot waar iets van 30000 m3 ijs in zit, hier mochten we nog iemand anders helpen die goed 
uitgegleden was. 
Tot de ijsgrot was het alleen maar klimmen maar nu begon de afdaling naar het dal wat ons 
doel was, na een paar keer gerust te hebben en genoten te hebben van bosbessen en bramen, 
gingen we verder naar Cheile Galbenei, dit is een super mooi gebied, waar we die week ervoor 
ook geweest waren en eigenlijk hadden besloten van, dit gaan we echt niet met de jeugd doen, 
omdat het best een hele pittige wandelroute is. 
maar omdat we met genoeg leiding waren en zo iedereen konden verdelen zijn we toch de 
route gaan lopen en iedereen genoot er zo van. 
Op een gedeelte moet je over kettingen lopen omdat onder je een rivier bevind, dat was voor 
velen dan ook heel spannend, maar iedereen lukte het om mee te komen en zo konden we 

toch op weg gaan naar ons doel, weer heelhuids terug 
komen op de kampplek. 
onderweg kwamen we nog verschillende mooie 
plekken tegen waar we van konden genieten, zoals een 
waterbron waar eigenlijk het water uitstoomt, van de 
ondergrondse rivier waar we de vorige dag geweest 
waren. 
Later kwamen we weer bij een ijsgrot, maar die ijsgrot 
was 37 meter diep steil naar beneden, en zo konden we 
alleen over het randje kijken naar beneden, maar tot 
die plek was het echt afzien daar was het een dik uur 
lang langzaam de berg opklimmen, dus wat was 
iedereen blij dat we boven waren!!

!



Toen volgde nog een afdaling terug naar het dal waar we 
sliepen hier kwamen we rond half 7 aan bij onze tenten, 
ook toen stuurden we snel de jongens de bossen in om hout 
te gaan halen, want deze avond stond goulash soep op het 
programma, maar omdat het nog al laat was zou het avond 
wel laat worden dat we zouden eten, maar toen het eten 
rond half 9 klaar was ging iedereen zitten en genoten we 
van de goulash soep, het was heerlijk na zo’n lange tocht!!

Na het eten was het al aardig laat geworden, sommigen 
gingen rond half 10 toch al wel de tent in omdat ze op 
waren, anderen waren nog even op en we zaten met elkaar rond 
een kampvuurtje toen het verwachte slechte weer in een keer op kan zetten, we zagen het 
allemaal aankomen een grote wolk kwam recht op ons af, binnen enkele seconden zaten we 
midden in een wolk, het was een mooie ervaring.  
Velen gingen hierna toch echt naar bed, en ik en Andras zorgden er voor dat het vuur uit zou 
gaan, omdat het toch wel was gaan waaien, en we in dikke mist zaten zo erg zelfs, dat nadat 
we om het vuur gelopen hadden om er water op te gooien we onze oriëntatie kwijt waren, en 
de tenten en de auto 15 meter verderop niet zagen staan. 
De volgende dag was alles weer oké, en was het ook tijd om naar huis te gaan, maar ook die 
ochtend gingen we nog een klein stukje wandelen niks vergeleken met de eerste twee 
wandelingen, hier gingen we kijken waar het water nou echt vandaan kwam waar we eerst 
allemaal langs gekomen waren zoals de waterbron, de ondergrondse rivier. 
Hier hadden velen een geweldig water gevecht als afsluiting en sommigen liepen door en door 
nat terug naar de tenten die we hierna zouden afbreken, want om 3 uur zou het busje komen 
om ons weer op te halen, wat was dit kamp geslaagd! we danken God dat hij ons gespaard 
heeft en dat hij ons zo’n mooie tijd gegeven heeft, en we danken de mensen die dit kamp 
mogelijk hebben gemaakt, want zonder u was het nooit gelukt om twee mooie kampen te 
kunnen organiseren. 
Wilt u meer foto’s zien van het jeugdkamp, dan kan u die bekijken op onze Facebook pagina 
die hieronder vermeld staat.  
Nogmaals heel hartelijk bedankt en Gods Rijke zegen wensen we u en uw familie toe!!

Hoe u ons kunt helpen 

Wij werken met Stichting Goud 
Kockengen, en wilt u ons helpen in 
de dingen die we doen dat kan op 
deze rekening. 

Bankgegevens Rabobank Kockengen 
Rekeningnummer: 33.28.333.48 
T.n.v. Stichting Goud Kockengen + 
Vermelding van de naam van het 
project. !

CONTACT EN ADRESSEN      

www.kamavtut.com

www.goudkockengen.nl

Ook op Facebook vind u ons


www.facebook.com/kamavtut
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Of via email: domientje@gmail.com
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