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(Kirjoittanut: Tiia Järvinen)

Oli taas aika pakata kimpsut ja kampsut ja suuntana kohta Williams nuorten
kansainvälistä leiriä. Tänä vuonna leiri järjestettiin Belgiassa ja majapaikkanamme
toimi Vakantiehus Fabiola (http://www.kfh.be/site/ ). Leirin teema oli tänä vuonna
Body and Soul ja leirin ohjelma rakentuikin tämän teeman ympärille. Leirille osallistui
tänä vuonna kaiken kaikkiaan 58 ihmistä yhteensä yhdeksästä eri maasta.
Suomesta leirille osallistuivat reippaat nuoremme Anna-Katariina, Emilia, Aapo &
Nico sekä ohjaajat Jaakko ja Tiia.

Leiriläiset: Nico, Aapo, Anna & Emilia

Ensimmäinen päivä meni tutustuessa muihin leiriläisiin sekä mahtavaan
leiripaikkaamme ja sen ympäristöön. Perinteen mukaisesti meidät myös jaettiin
kahteen eri ryhmään punaisiin ja sinisiin. Leirin ohjelma oli taas kerran erittäin
monipuolinen ja tarjosi haasteita meidän leiriläisille. Jokaisen maan oli pitänyt
etukäteen keksiä tervetulo pelejä, joita sitten pelasimme koko porukan voimin.

Emilia ohjeistaa Tiiaa

Twister

Ohjelmassa oli myös mm. askartelua, disco-uintia, esteratoja, ulkoilua,
olympialaiset, afrikkalaista tanssia ja pelailua. Kävimme myös tutustumassa
paikalliseen eläinten hyvinvointikeskukseen, jossa hoidettiin loukkaantuneita
villieläimiä. Saimmekin nähdä tiikereitä, leijonan, äkäisiä apinoita ja erilaisia lintuja.
Kävimme myös shoppailemassa paikallisessa ostoskeskuksessa, josta jokainen taisi
löytää itselleen tai tuliaiseksi jotain pientä kivaa.

Anna keskittyy

Aapo esteradalla

Iltakävely pimeässä metsässä

Nico askartelee

Suurin haaste taisi kuitenkin olla paljasjalkakävely, jonka urheasti jokainen
leiriläisemme suoritti vaikka hieman jalkapohjissa tuntuikin. Paljasjalkakävelyn
aikana kävelimme noin 2,5 km pituisin reitin paljain jaloin. Reitin varrella
kohtasimme kaikenlaisia ”esteitä” mm. mutaa, kiviä, hiekkaa ja kylmää vettä.

Metsässä mennään

Urhea Aapo

Emiliaa taisi vähän jännittää

Ryhmäkuva 

Viikko meni taas aivan liian nopeasti ohitse ja viimeisenä leiri-iltana olikin vuorossa
Disco. Tälläkään kertaa ei kyyneleiltä vältytty ja ensimmäiset pisarat taisivat hiipiä
silmäkulmiin jo ennen discon alkua. Discossa riitti menoa ja meininkiä ja taisihan
sitä itse kukin käväistä tanssilattialla. Discon jälkeen olikin aika sanoa jäähyväiset ja
kiittää Belgiaa aivan mahtavasta viikosta. Seuraavana aamuna olikin aika pakata
kimpsut ja kampsut ja ottaa suunta Suomea kohti.

Kiitos Belgia, saimme taas mukavia muistoja ja uusia ihania ystäviä 

