Maandag
Deze week staat in het teken van survivallen!
Deze week vallen er wederom punten te verdienen tijdens de activiteiten. Die zijn te
behalen voor : behulpzaamheid, creativiteit
We zijn begonnen met team shirts maken. Ieder kreeg
een wit shirt om deze naar eigen zin in te
kleuren/verven of iets anders creatiefs mee te doen. Er
is natuurlijk weer lekker gekliederd en gekladderd. Na
het maken van de shirts, zijn we op zoek gegaan naar
goede stevige takken om een boog van te maken. Want
survivallen zonder pijl en boog dat kan natuurlijk niet.
Dit werd erg leuk opgepakt door de kinderen, de
concentratie was zeer hoog. Zeker omdat de perfecte
boog gemaakt moest worden natuurlijk. De pijlen
werden door de begeleiding gemaakt.
Etenstijd!
De begeleiding moest vandaag het koken uit handen
geven, maar daar heeft niemand spijt van gehad. Er
werd gekookt door Astrid, de kinderen en begeleiding
hebben genoten van het eten.
Iedereen kwam weer op energie
om de bogen uit te testen.
Na het maken van de bogen moest
er natuurlijk getest worden of er
geschoten on worden. En die zijn
heel goed getest. Er werd een
soort schietschijf op een hooibaal
geplakt en die moest geraakt
worden door met de zelfgemaakte
pijl en boog. De roos is jammer
genoeg niet geraakt, maar het
plezier dat ze er in hadden gaf meer voldoening. Het was ook een leuk gezicht dat de
hooibaal uit elkaar viel door alle voorwerpen die als ‘pijl’ gebruikt werden.
Toen was het tijd voor een pauze , we hebben even wat gedronken en de kinderen
zijn daarna even hun eigengang gegaan. Er is lekker geskelterd en gekeuteld. Ook
werd er natuurlijk een kampvuurtje gemaakt. Het was een leuke en energieke dag.
Dinsdag
Goedemorgen! Dinsdag is alweer aangebroken en ging hetzelfde ochtendritueel van
start. Na de corveetaken mocht er even gecomputerd worden zodat Leonie en Celine
de heuse survival quiz konden voorbereiden. Twintig vragen over het survival leven.
Zoals wat betekend het woord Hudo? Hoe kan je het beste je tanden in het wild? Na
een spannende strijd had het team van Jim, Robyn en Nick net één punt meer dan

de rest. Hierna mocht er even vrij gespeeld en werden de smokkelwaar kaartjes
gemaakt.
Na het middageten werden tassen ingepakt en goede schoenen aangetrokken, we
gingen naar het bunkerbos. Het hele plan was om een smokkelspel te gaan spelen
maar geef deze kinderen 6 bunkers en heel veel duinen en je hoort ze niet. Lekker
vliegen en rennen om zo alle energie een plekje te geven. De tijd ging zo snel dat het
gewoon al half vijf was toen we terug waren op de boerderij. Iedereen nam even een
moment voor zichzelf. De skelters waren weer gemaakt dus dat was een populaire
activiteit buiten. Marjan dook de keuken in en kwam terug met kip in zoetzure saus
met rijst en heel veel andere lekkernijen zoals kroepoek en zure komkommers voor
erbij. Er heerste zo’n rust en stilte aan tafel dat we daar extra van genoten. Samen
hebben we dan ook besloten dat de avond vrij ingepland mocht worden door de
kinderen zelf en dat ze maximaal 1 uur gamen zelf in mochten plannen. Bijzonder
om te zien dat dan juist het gamen bijna niet opgezocht werd. Er werd wel gitaar
gespeeld, Jim en Robyn wilden elkaar verslaan met Just Dance en ook kwam er een
bordspel op tafel met wat chipjes. Al met al een erg gezellige en rustige avond die
afgesloten werd met de film Hook die op televisie kwam. Slaap lekker allemaal!
Woensdag
Goedemorgen survivallers tijd om op te staan! Om 8:15 werd iedereen wakker
gemaakt om weer een dag te survivallen. Het begon met een lekker ontbijtje,
uiteraard moest daarna de corvee even
gedaan worden. De tanden werden
gepoetst, kamers werden netjes gemaakt en
het dekbed moest recht worden getrokken.
Nadat dat allemaal uitvoert werd, mochten
de beeldschermen aan tot 10:30. Om 10:30
gingen we namelijk een eigen katapult
maken! Iedereen heeft gister uit het bos een
tak meegenomen waarvan ze een katapult
konden maken. De takken werden buiten
gepakt en het gereedschap werd op de
werkbanken klaar gelegd. Tussendoor werd
er nog wat gedronken en wat gegeten.
Nadat iedereen zijn eigen katapult had
gemaakt, was er ook de mogelijkheid om
hem te schilderen. Alleen Brandon vond dat
een leuk idee en schilderde hem zwart met
wit en een klein stukje groen! Toen iedereen
klaar was en de katapulten goed werden
gekeurd mocht iedereen gaan vrijspelen. De
skelters werden uit het hok gehaald,
sommige bleven binnen en andere zochten
lekker het zonnetje op. Ook werd er met de
lego gespeeld en werd er een wedstrijdje
Just Dance gehouden. Marjan en Robyn
hadden een leuk idee om iets anders te
maken voor het middag eten. Ze maakten
tomaat met peper, zout, verse bieslook en
ui. Heerlijk maar simpel! Er werd lekker wat gesmuld tijdens het middageten en de
2 pannen waren zo leeg. Er werden nog wat boterhammetjes gegeten en uiteindelijk
werd het tafelmoment afgesloten en kon de corvee beginnen. Marjan ruilde om voor
Claudia en zo kon het middag programma beginnen. Om 14:00 zouden we naar de

winkel gaan om boodschappen te halen. Het was de bedoeling dat er 2 tallen
werden gemaakt en dat het 2 tal hun eigen maaltijd gaan voorbereiden en bereiden
(alleen voor henzelf). Wat ook nog eens een eenpansgerecht moest wezen! Pff
moeilijk… Toch werden er leuke creaties bedacht en konden we naar de Jumbo in
Nieuwerkerk. Iedereen pakte daar een producten scanner, want iedereen kreeg een
budget en daar moest iedereen het mee doen. Gelukkig ging dat heel goed en was
iedereen al binnen 10 minuten klaar. De boodschappen werden afgerekend en in de
boodschappen tas gedaan. Terug aangekomen op de Malversweie werd er wat
gedronken met een snoepje erbij. Na het drinken waren de skelters en Just Dance
erg populair. Brandon , Dave en Manuel gingen samen conditie training doen,
Robyn en Jim gingen Just Dance spelen, Jim had een moment voor zichzelf, Nick
en Noam gingen voor de lego.
Rond 5 uur zijn we gestart met het avond eten. Brandon had er zoveel zin in, dus
mocht hij samen met Dave beginnen. Noodels stond er op het menu met een stukje
zalm! Ondertussen begon Noam ook aan zijn kook kunsten, namelijk heerlijke
taco’s. Manuel had lekkere Hollandse pot, andijvie stamppot en Robyn had
pannenkoeken! Jim en Nick hebben gekozen voor nasi! Na dat alles opgesmuld was
en de enorme afwas weg gewerkt ploften ze neer op de bank. Er werd nog even Just
dance gespeeld en er werd een potje gepoold. Ook werden de tassen alvast ingepakt
voor het uitje morgen! Er is namelijk niks fijner als een goede voorbereiding!
Donderdag
Happy birthday to you! Vandaag is onze enige echte Dave 16 jaar geworden! Van
harte gefeliciteerd! Dit moest natuurlijk gevierd worden met een ontbijtje op bed
gemaakt door Robyn, met een overheerlijke gebakken ei tosti. Dave zat al
enthousiast rechtop in zijn bed toen Simone, Celine en Robyn om 8:00 zijn kamer
binnen kwamen! Na de jarige jop verwend te hebben werden alle andere kinderen
ook wakker gemaakt. Voor onze nachtbraker Nick was het wel een zware morgen…
Maar toch zaten we om half 9 allemaal aan het ontbijt! Daar werd ook een lunch
gesmeerd want vandaag is de dag van het uitje! Aangezien het thema survivallen is,
vertrokken we richting het Klimbos in Burgh Haamstede. Daar aangekomen kregen
we allereerst instructies over het tuigje en de zekering. Maar goed Jim bedacht zich
dat Nick eventueel geen tuigje nodig heeft, aangezien die ook gewoon daken beklimt
en dergelijke . Na de uitleg en een proefrondje konden we van start. Iedereen kon
beginnen bij
een parcours
wat hij zelf
wilde! Robyn
ging als een
speer over
alle
hindernissen
en moedigde
ondertussen
de anderen
aan om over
het parcours
te gaan. Er
werd via een
kabelbaan
geslingerd en
ondertussen hield Celine vanaf de grond alles in de gaten en zorgde voor het eten,

drinken en nodige support. Inmiddels was de temperatuur al flink gestegen, en dat
was ook aan de hoofdjes van iedereen te zien. Die werden met de minuut roder. Na
2,5 uur klauteren en klimmen verlieten we om 2 uur het Klimbos in
Westerschouwen. Op de planning stond om dan nog even een lekkere frisse duik te
nemen in de zee, maar het klimmen had zoveel energie gekost dat iedereen wel
uitgeput was. En daarbij kregen we te horen dat op de Malversweie een nieuw
zwembad en een nieuwe trampoline waren neergezet. Daarmee was de keuze
makkelijk gemaakt, en gingen we op
het gemakje terug naar de
Malversweie. De kinderen konden niet
wachten op in het nieuwe zwembad te
plonsen en op de trampoline te
zonnen. Celine en Noam hadden
samen een geheimpje om een heus
watergevecht op poten te zetten. Wat
zeker ook lukte! Om 17:00 wisselde
Celine en Joyce om voor Claudia en
Marjan. Marjan had zeker een goede
binnenkomer aangezien zij binnen
kwam met twee zakken gevuld met
friet en snacks.
Die Marjan, met zulke zakken mag ze
vaker binnen komen!!! Dave en
Claudia waren al druk bezig geweest
met vuilnis zakken knippen, om zo de
tafel te dekken. Geen borden en bestek
nodig dus! Na het eten was het tijd
voor het avond programma. Brandon,
Noam, Manuel en Dave zijn lekker
naar het strand gegaan samen met
Marjan en Nick, Jim, Robyn en
Claudia bleven achter en keken een
filmpje. We hebben er een relax
avondje van gemaakt, wat ook wel mag
na een dagje klimmen en klauteren in
het bos! Toen de stichting weer gevuld
was met alle kinderen duurde het niet
lang voor dat het bed tijd was. Rond 10 uur was het stil en was het tijd voor dromen
land!
Vrijdag
Een hele goede morgen, deze laatste ochtend van de Survival week! Alle kinderen
kwamen 1 voor 1 uit bed druppelen en schoven aan tafel voor een ontbijtje. De
survival week is bijna ten einde, de kinderen hebben het allemaal overleefd hihi. Na
een verlaat ontbijtje haalde Dave en Claudia het bordspelletje monopoly
tevoorschijn. Niet lang daarna schoven Leonie en Jim ook aan. De andere kinderen
hingen wat rond, zo konden ze lekker wakker worden! Al met al een heerlijke
ochtend!
Doordat er goed gebruikt gemaakt was van het uitslapen, stond ook de lunch wat
later dan gepland! Met veel moeite schoof iedereen om half 2 aan tafel, eigenlijk
stond er op het programma om boven een kampvuur braadworsten te bakken. Maar

zo blijkt maar weer; we hebben het
idee dat we van suiker zijn  en
werden het hamburgers uit een
tosti-ijzer (lijkt er op hihi). Daarna
werd er nog even lekker gekletst
aan tafel, en de week werd
geëvalueerd. Ondanks dat het
slecht weer was, was het toch best
warm buiten. Een mooi excuus voor
een ijsje! Zo gezegd zo gedaan en
half 4 was de survivalweek voorbij
en ging Noam naar huis!
Bedankt voor de gezellige sportieve
week!
Groetjes Celine, Leonie, Thomas,
Marjan, Joyce, Claudia en Simone
Klik hier voor de foto’s

