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PYJAMAPARTY

LINKS: DE MEIDENGROEP
RECHTS: HAMBURGER-MAALTIJD

....Mogen wij ons even voorstellen....
Begin September kwam Elvira met het
idee om weer eens een tienermeidenpyjamaparty te gaan houden in Salard.
En na diverse voorbereidingen mochten
wij( Elvira, Lesley en Clara) 9 november
gaan.Het was al weer 3 jaar geleden dat
er zoiets geweest was. Net voordat wij
naar Nederland terug verhuisde gaf ik
toen een party. Dat was toen al een
succes..En ook nu vonden de meiden
het weer een heel leuk idee.

ELVIRA EN DE HAMBURGERS

Om 7 uur werden de meiden verwacht
en zijn we begonnen met een
hamburgermaaltijd. Zelf je
hamburgerbroodje maken, dat was leuk
en lekker. En ging er goed in bij
iedereen. Daarna deden we even een
kennismakingsronde omdat er een paar
nieuwe meiden waren.
Na dit gedeelte gingen we terug naar
de keuken waar de tafel klaar stond
voor het creatieve gedeelte van de

CREATIEVE HARTJES MAKEN

avond..Een piepschuim hart versieren
met glitters...Nou daar houden de
meiden wel van en ze waren er ook
heel leuk mee bezig..Zoals dit hart bij
iedere glitter steeds meer begint te
glitteren, zo wilde we hen ook duidelijk
maken dat ook zij mogen schitteren als
mooie jonge meiden. kinderen van God
de Vader. Mooie parels van God.

SCHITTERENDE HARTEN

.....Loverboys: ze zijn dichterbij dan ze dachten....
...Diep onder de indruk van 2 filmpjes....
Na het creatieve gedeelte hadden we
even een pauze..Maar daarna mocht ik
dan eindelijk mijn lang gewenste
gedeelte geven...Ik had al een half jaar
zo de wens om de tienermeiden weer
eens info te geven over de
loverboypraktijken Nu ik namelijk een
jaartje meeloop in het werk van Bright
Fame in Amsterdam en met eigen ogen
zie hoe gemakkelijk sommige meiden
geronseld kunnen worden door
loverboys, en met name uit Oost
Europa( 1 van de 3 meisjes op de
wallen komt uit Roemenie),wilde ik
gewoon deze mooie tienermeiden
waarschuwen..3 jaar geleden liet ik ze al
een filmpje zien over loverboys, Niet
wetend hoe dichtbij die werkelijkheid
ervan soms nu zo is in ons leven..
Ik kreeg een filmpje toegewezen door
een collega van mij bij Bright Fame over
2 Hongaarse prostituees die hun

ABIGAIL DIE OM 3 UUR SNACHTS
GEBLINDOEKT MOET GAAN
VOELEN WIE VAN DE MEIDEN ER
LIGT NA VERANDEREN VAN PLEK.

verhaal vertellen, en daarnaast hadden
we nog een ander Youtube filmpje over
loverboys via internet...Daarnaast
deelde ik diverse dingen uit de praktijk.
Na het laatste stuk van de film was het
gewoon even een poosje stil..diep
onder de indruk lieten ze het even
inwerken..maar toen kwamen de
reacties en de vragen..Sommige waren
echt geschrokken en deelden hun
ervaringen die ze al meegemaakt
hadden of wisten..maar dat het zo gauw
zo fout kon gaan, dat hadden ze nooit
beseft. Het had ze geraakt en ik heb
hen ook gevraagd op te passen voor
dit soort mannen, maar ook op te
letten als ze soms bij anderen misschien
dingen zien die niet kloppen:
waarschuw ze dan..

GENIETEN

RENI,ANDREA EN IZA

Na afloop kregen ze ook nog een
Roemeens foldertje mee over
loverboys die Bright Fame sinds kort
heeft.
4 MATRASSEN, 7 MEIDEN.

F F L AC H E N

LEKKER KNUSJES

Spel: Wie of wat ben
ik??
Om even de beladen sfeer te doorbreken
zijn we even een spelletje gaan doen...en
dan kan: Wie of wat ben ik heel
mooi.simpel maar leuk spel zijn...en dit
was goed..heerlijk om te zien hoe
sommige zo verlegen zijn , terwijl anderen
juist heerlijk de vrijheid pakken..

R A ,RA ,R A
WIE BEN IK?
CLAUDIA DIE HIER EVEN AAN HET
UITBEELDEN IS. WIE ZIJ
GETROKKEN HEEFT. TER PLEKKE
WERDEN ER STEEDS WEER
NIEUWE NAMEN, DIEREN E.D.
VERZONNEN. GROEP 1 WON DE
WEDSTRIJD.

PYJAMA AAN GRAAG!!!!!

Make-up party deel 1
Nadat de pyjamas aan waren bij de meiden
kon Elvira met haar Make-up-party
beginnen. De meiden gingen weer aan de
keukentafel zitten om de instrukties van
Elvira goed op te volgen..Het leuke was
dat Elvira allemaal kleine potjes creme
gesponsord had gekregen van haar
leverancier die zij heeft voor haar salon
aan huis.Zo kreeg iedereen haar eigen
potje.En aangezien er genoeg inzat konden
ze ook nog meenemen naar huis.Het is
gewoon altijd een feest om te zien hoe ze
er van genieten om even zichzelf te
verwennen.Speciaal toen de hele witte
maskers opgingen...

MAS KE RTJ ES T I J D.
RENI, ANDREA EN IZA LEKKER
AAN HET SMEREN GESLAGEN...10
MINUUTJES EVEN LATEN
ZITTEN..EN DAARNA HADDEN ZE
EEN MOOI HUIDJE VOOR DE
NACHT..NOU JA VOOR DIE PAAR
UURTJES DAT ZE GESLAPEN
HEBBEN.. OM 4 UUR WAS HET
UITEINDELIJK STIL. SNURRRRK.

Chocolade-fonteinfeestje:
Terwijl Elvira bezig was met de make-up
maakte ik de chocola zacht voor de
chocoladefontein die we via marktplaats
op de kop hadden getikt.. Dus toen het
spul klaar was met de buitenkant van de
mens, gingen we verder met de
binnenkant ervan .(Ondertussen was het
al wel half 2 in de nacht geworden.)
Nog niemand van de meiden had dit ooit
gedaan en het was dan ook een groot
feest om lekker met een sate-stokkie een
stuk, banaan, druif of spekkie door de
warme chocola te halen. In een mum van
tijd konden de schaaltjes weer bijgevuld
worden.. Een groot succes...

M A K E- U P
DEEL 2
DEEL 2; DE FIJNE MAKE-UP VAN
OGEN, GEZICHT EN NAGELS
HADDEN WE TOT LAATST
GEHOUDEN ZODAT DE MEIDEN
MOOI NAAR HUIS KONDEN GAAN.
DE EEN MOEST DE ANDER MOOI
MAKEN. HIER JOANNA MET
ELVIRA SAMEN.. MAAR ZOIEZO
ZIJN HET PARELS.STUK V STUK.

DIVERSEN :

Folder over loverboys...Napraten na de filmpjes...Kussengevecht..Chocoladefontein...Inci met masker...

BIJ EEN PYJAMAPARTY HOORT NATUURLIJK OOK EEN
KUSSENGEVECHT..DIE ONTSTOND SPONTAAN TOEN IEDEREEN
OPEENS ZIJN PYJAMA AAN GING TREKKEN....HEERLIJK
MOMENT..
VERDER NOG EEN FOTO VAN HET GENIETEN VAN DE
CHOCOLADEFONTEIN..NOG NOOIT GEDAAN, MAAR EEN
GROOT SUCCES VOOR MEIDEN NATUURLIJK..
EN INCI MET HAAR MASKER...
NAPRATEN OVER LOVERBOYS MET LEKKER CHIPS, POPCORN
EN ZONNEBLOEMPITTEN...

WAT AFSLUITERTJES .

Genoten van elkaar en Gods liefde voor ons
WILT U ONDERDEEL ZIJN IN
DIT WERK OF ONS
ONDERSTEUNEN?
KIJK DAN EENS OP DEZE SITES/
PAGINA..
WWW.KAMAVTUT.COM
WWW.GOUDKOCKENGEN.NL
FACEBOOK: KAMAVTUT
EN VOOR EVENTUELE GIFTEN:

Bankgegevens Rabobank
Kockengen
Rekeningnummer: 33.28.333.48
T.n.v. Stichting Goud Kockengen
+ Project Salard

Rond 4 uur snachts was het toch echt
stil geworden in de slaapzaal..Maar rond
8 uur begonnen we al weer de eerste
stemmen en tekenen van leven te horen
en zien. De ontbijttafel stond klaar en
iedereen wilde nog even lekker in zijn
pyjama aanschuiven..het leuke was dat
de meegenomen hagelslag dit keer niet
in tel was, want de overgebleven
hamburgers waren favoriet als
ontbijt..met ui, tomaat en augurk, alles
inclusief.. ze genoten er nog lekker van
even..

dat god hen gewild heeft. nu in deze
tijd.we hopen echt dat het besef van
Gods grote liefde hen eens zo zal raken
dat ze niet anders kunnen dan hun
leven te geven aan Hem..

Daarna was het aankleden en opruimen
geblazen om nog even een klein dienstje
te houden met elkaar..we zongen wat
liederen en tijdens en n.a.v een lied
mochten we ook delen dat hun levens
niet toevallig zijn hier op aarde, maar

We kijken terug op een hele mooie tijd
met elkaar.. En hebben echt met zijn
allen genoten. Nu zijn er ook plannen
ontstaan voor een Jongenspyjamaparty .....
WORD VERVOLGD dus.....

Daarna nog even als afsluiting make-up
deel 2 om elkaar mooi te maken met
oogschaduw, nagellak, maskara e.d.
Zodat ze de ander een plezier doen en
ook echt zien als:jij bent bijzonder.
Nadat iedereen klaar was gingen ze
allemaal rond 11 uur weer heel mooi
verzorgt naar huis...

