
Ons sprookje

In een land niet ver hier 

vandaan echt en gewis,

Ligt een kamp wat voor 

kinderen met diabetes 

makkelijk te bereiken is.

Ook begeleiders 

kunnen hiertoe heel
 

goed geraken, 

Waardoor vele 

‘happy kids’ dit ka
mp 

mee kunnen maken.

Gelukkig is ons sprook-je “het diabeteskamp” voor alle kinderen bereikbaar (zowel qua afstand als financieel). We hebben een  enthousiaste groep  

ervaren professionals en ervaringsdeskundigen als begeleiders.
Niets houd je tegen om je aan te melden, mee te gaan en deel uit te maken van ons sprookje! 

Wees er 

snel  bij...



tichting          inder         iabetes 
organiseert van 3 t/m 7 juni 2019 

het jaarlijkse kinderkamp dat geen enkel kind 
tussen de 8 en 12 jaar wil mislopen! 

Een week lang met leeftijdsgenoten op avontuur in het (bijna) altijd 
zonnige Zeeland. Vijf hele dagen ben je samen met kinderen die 
ook diabetes hebben. Er is niemand die gek opkijkt als jij even je 

meter, sensor of pomp checkt.

Het kamp wordt gehouden bij 
‘De Stelhoeve’ in Wemeldinge

Je logeert op een 4-persoonskamer met douche en toilet. 
Genoeg ruimte in de Hofstede en eromheen om er een dolle boel 
van te maken. En mocht je je nog afvragen wat het thema is tijdens 

het kamp…

 oor de ouders
Een weekje even geen zorgen rond de  
diabetes van je kind. ’s Nachts slapen in 
plaats van prikken en bolussen. Je kind 
overlaten aan gespecialiseerde begeleiders. 
Loslaten met een hoofdletter L. 
En na 5 dagen je kind moe en met zelfver-
trouwen terugkrijgen. 
De SKD levert een verklaring aan waar-
mee je zoon of dochter vrij van school kan 
aanvragen.

 osten
De kosten zijn, door sponsoring, laag  
gehouden: € 160,- per kind en dat is  
inclusief eten en drinken, activiteiten en 
verblijfskosten.

 anmelden en info
Meer info vind je op de website van de 
Stichting KinderDiabetes. Aanmelden kan  
via kamp@stichtingkinderdiabetes.nl!
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