Onderwerp: De DeeBeetje zomerkampen van 2020 gaan niet door.
Houten, 11 mei 2020.

Beste deelnemers en ouders/verzorgers,

De DeeBeetje zomerkampen van dit jaar gaan niet door. Wat voelt het vreselijk om dit met
jullie te delen. Er is echter geen andere mogelijkheid dan dit besluit te nemen. Het is, gezien
de maatregelen, niet mogelijk en daarbij niet verantwoord om toch door te gaan met de
fysieke kampen.
Samen spelen, samen eten, het terrein, het vervoer... Het zijn de praktische zaken die we
met ons verstand hebben aangevlogen. Het is niet verantwoord en risicoloos om te bouwen
binnen de gestelde maatregelen.
Daarbij hebben we ook met ons hart gekeken, want hoe belangrijk vinden wij het niet om er
met alle aandacht voor de kinderen te zijn. Een nodige knuffel of helpende hand. Dit zijn
dingen die we zo mogelijk nog belangrijker vinden dan de praktische uitvoer. En juist deze
dingen, het er voor elkaar zijn, zal nu op afstand moeten plaatsvinden.
Wij hebben als bestuur alle kanten belicht, zowel met ons hart als met ons verstand. De
conclusie is keihard en het besluit ook. We zien echter geen andere mogelijkheid en hopen
hierbij, voorbij de enorme teleurstelling, op jullie begrip.
Ondanks deze teleurstelling, gaan we er toch een mooie DeeBeetje zomer van maken. De
leiding gaat aan de slag om een onlineprogramma te maken. Iedereen mag meedoen. Er zijn
geen kosten aan verbonden.
De precieze uitwerking moeten we nog bedenken, dus houdt onze website, facebook en
Instagram in de gaten.
Heb je de betaling voor het zomerkamp al gedaan, zullen wij het binnen korte tijd
terugstorten op dezelfde rekening.
Heb je vragen, stuur een mailtje terug met je telefoonnummer, zodat we even kunnen
bellen.
We doen het bij DeeBeetje Samen, en Samen staan we sterk!
Met de warmste groet,
Het bestuur, Carola, Nicol en Dominiek.

