


Camping FF-R-UIT in Vlijmen ligt op steen-
worp afstand van Den Bosch en maakt deel 
uit van woon/werk boerderij DE LOCATIE.  
De camping ligt naast recreatiegebied  
Engelermeer.

VOOR WIE?
Kampeleren is voor gezinnen - óók eenouder-
gezinnen - met kinderen tussen 0 en 14 jaar, 
die begeleiding van (jeugd)hulpverlening 
krijgen of willen krijgen. Ook gezinnen met 
ouders die last hebben van stress en span-
ning door psychische belasting kunnen deel-
nemen aan Kampeleren.

WANNEER?
In 2019 kun je voor deelname aan Kampele-
ren op camping FF-R-UIT in Vlijmen terecht 
van 8 juli tm 19 juli. 

Deze zomer kunnen ouders en hun kinderen 
(0 - 14 jaar) vijf tot tien dagen kamperen on-
der begeleiding van hulpverleners op cam-
ping FF-R-UIT op De Gemeint 3 in Vlijmen. 
Kampeleren is een combinatie van kamperen 
en leren. Ervaren gezinsbegeleiders helpen 
de gezinnen om te leren anders met elkaar 
om te gaan. De jarenlange praktijk leert dat 
Kampeleren nieuwe inzichten oplevert, waar 
je als gezin thuis de vruchten van plukt.

ACTIVITEITEN
Tijdens Kampeleren zijn ouders en kinderen 
samen verantwoordelijk voor hun verblijf: 
van tenten bouwen tot koken en wassen. 
Er zijn ook gezamenlijke activiteiten, zoals 
hutten en vlotten bouwen, spel en sport, 
speurtochten, wandelen en fietsen. Kam-
peerders kunnen het leven op de boerderij 
van nabij meemaken.

RITS JE TOEKOMST OPEN!

Kamperen en leren voor gezinnen 

met opvoedingsvragen

Sommige gezinnen staan als een huis. Ande-

re wiebelen als een tent bij windkracht acht. 

Als opvoedingsproblemen het gezin langere 

tijd door elkaar schudden, kan Kampeleren 

voor stevigheid zorgen.  Vijf tot tien dagen 

lang kamperen ouders en kinderen onder  

begeleiding van ervaren hulpverleners op 

camping FF-R-UIT in Vlijmen. Zo leren ze in 

een andere sfeer nieuwe manieren om met 

elkaar om te gaan.

OPVOEDEN IS ALS KAMPEREN

Opvoeden is als kamperen: je bouwt gezamen-

lijk iets op. Een gezin geeft beschutting, een 

tent doet dat ook. Als het hard waait, sla je extra 

haringen in de grond. In de opvoeding heeft niet 

iedereen die bij de hand.   


