De “Rollikids” openen en veroveren het nieuwe sportcomplex
tijdens het 1ste Internationaal Kidz Kamp Mar y Sol 2011

Spa & Sport Hotel Mar y Sol, Tenerife 23/07/2011 – 30/07/2011

Klaus D. Herzog, monitor van de Duitse federatie van rolstoelsporten (Deutscher
Rollstuhl-Sportverband), en Sophie Minelli, sporttherapeut van Hotel Mar y Sol
organiseerden een interessante, ontspannende en fantastische week.
Voor ons hier bij Sol y Mar was het een nieuwe en aangrijpende ervaring om zoveel
kinderen en jongeren in het complex te zien. Het 1ste Internationaal Kidz Kamp heeft
in het hotel echt een nieuwe wind doen blazen. Het sportcomplex was net op tijd af en
biedt nu heel veel verschillende mogelijkheden. Voor verveling is geen tijd. Er werden
verschillende activiteiten georganiseerd: spelletjes, familiesporten- en spelen en zelfs
mobiliteits- en zwemcursussen voor kinderen met een handicap. Er werden ook
infosessies gegeven over het onderhoud van rolstoelen, vrijetijdsbesteding en nuttige
tips en technieken om rugklachten te voorkomen. Het programma werd afgesloten
met een uitstap naar het prachtige Loro Parque. Het bezoek aan deze uitgestrekte
dierentuin met de dolfijnen-, orka- en zeeleeuwenshow als hoogtepunt was geweldig.
Alle deelnemers hebben er echt van genoten. Tijdens een gesprekje met onze jonge
klanten hebben we vernomen welke de favoriete activiteit van Christina was: haar
rolstoel goed leren bedienen. Tim houdt van spelletjes zoals “paardenracen”, Lisa leert
graag op de achterwielen van haar rolstoel rijden en Yannik verkiest het verwarmde
zwembad. Dankzij de constante temperatuur van ongeveer 32ºC krijgt hij het niet
koud: “Het is het beste zwembad waar ik ooit in gezwommen heb”.
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Rafael neemt liever deel aan de groepsspelletjes en zijn papa is in een rolstoel gaan
zitten om deel te kunnen nemen aan het spel “Visser, visser - Hoe diep is het water?”.
Sven, Marko en Tom-Luca volgden zijn voorbeeld. Ook zij wilden weten hoe het voelt
om in een rolstoel te zitten. Ze leerden snel op hun achterwielen rijden en renden met
de andere kinderen het hele sportcomplex rond.
Boyan, Mark, Josua en Maria hielden niet zo van de groepsspelletjes maar hebben van
het sportcomplex gebruik gemaakt om in elektrische rolstoelen hockey en pingpong te
spelen.
Ondertussen konden de ouders van een beetje tijd voor zichzelf genieten. Uiteraard
zijn ze wel een kijkje gaan nemen in de sportzaal, maar meestal bleven ze aan de zijlijn
staan om de kinderen niet af te leiden. Alle aandacht was op Klaus en Sophie gericht.
Ook nu, na het Kidz Camp, worden er in de zaal sportactiviteiten en spelletjes
georganiseerd. Onze sporttherapeut Sophie Minelli verwelkomt klanten met of zonder
handicap, jong en oud. Ze spreekt 6 talen (Spaans, Luxemburgs, Frans, Duits, Italiaans
en Engels) en heeft veel ervaring op het gebied van mobiliteit en handicaps.
Deze week was een groot succes. Er wordt dan ook reeds een tweede Kidz Camp in
Tenerife gepland: Heb je geen zin om tijdens de kerstvakantie van 2011/2012 de
Europese winter te ontvluchten, te zonnen en plezier te maken?
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