“Rollikids” børnene indvier og erobrer det nye sportscenter
med den 1. Internationale Mar y Sol Kidz Camp 2011

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

Klaus D. Herzog, træner ved det tyske Kørestols-Idrætsforbund (Deutscher RollstuhlSportverband) y Sophie Minelli, sportsterapeut ved Hotel Mar y Sol, sørgede for en
interessant, fornøjelig og fantastisk uge.
For os på Mar y Sol har det været en ny og spændende oplevelse at se så mange børn
og unge her i centret. Den første internationale Kidz Camp har virkelig tilføjet hotellet
et frisk pust. Sportscentret blev færdigt i rette tid, og byder nu på muligheder for at
dyrke utallige aktiviteter, så det er umuligt at kede sig. Der var fart over feltet: leg,
sport og aktiviteter for hele familien, og der var også mobilitetskurser og
svømmeundervisning for handicappede børn. Der blev givet gode råd angående
vedligeholdelsen af kørestole, fritidsaktiviteter, hjælp til dagligdagen, og taktik med
henblik på at undgå rygskader. Programmet blev suppleret med andre
fritidsaktiviteter, som f.eks. udflugten til den fantastiske Loro Park . Besøget i den store
dyrepark blev en stor oplevelse, specielt opvisningerne med delfiner, spækhuggere og
søløver.
Alle deltagerne nød opholdet i fulde drag. Under samtaler med vores unge gæster
hørte vi, at Cristina var specielt glad for at “lære at bruge sin kørestol bedre”. Tim
syntes bedst om lege som “hestekapløb”. Lisa øvede sig i køre på baghjulene med sin
kørestol, og Yannik elskede det opvarmede svømmebassin med en temperatur på ca.
32º C, fordi han ikke kommer til at fryse. “Det et det bedste bassin, jeg nogen sinde har
svømmet i”.
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Rafael foretrak gruppelege, og hans far satte sat sig i en kørestol for at kunne deltage i
legen “Fisker, fisker, hvor dybt er vandet?”. Også Sven, Marko og Tom-Luca var
interesserede i disse aktiviteter. De ville gerne vide, hvordan det er at sidde i en
kørestol. De lærte hurtigt at køre på baghjulene med stolen, og kørte rundt i hallen
med hele flokken.
Boyan, Mark, Josua og Maria brød sig ikke om gruppelege, men fordrev tiden med at
spille hockey i elektrisk kørestol eller bordtennis.
Forældrene nød at have en stund for sig selv. Selvfølgelig kiggede de ind i sporthallen,
men i reglen var der ingen, der lagde mærke til dem, for hele flokkens opmærksomhed
var koncentreret omkring Klaus og Sophie.
Her efter Kidz Camp’en er der fortsat tilbud om sportsaktiviteter og lege i hallen. Vores
sportsterapeut Sophie Minelli byder velkommen til gæster med eller uden handicap,
voksne eller børn. Hun taler 6 sprog (spansk, luxemburgisk, fransk, tysk, italiensk og
engelsk) og har stor erfaring vedrørende mobilitet og handicap.
Ugen har været en stor succes, så der er planer om at arrangere en 2. Kidz Camp i
Tenerife. Hvad med at tilbringe den kommende juleferie 2011/2012 langt væk fra den
europæiske vinter, tage solbad og have det sjovt?
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