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12 min

In de SunLodge naast ons rennen dag in dag uit drie schattige prinsesjes in
de rondte. Terwijl hun moeders Christel, Claire en Anouk uit Breda zich
tegoed doen aan witte wijn, wanen hun dochtertjes zich in hun eigen
sprookjeswereld.

Claire: “Tijdens de carnaval had één van ons het lumineuze idee om met
onze jongste meiden naar de Sprookjescamping te gaan. Géén idee hoe we
daar op kwamen, misschien liep er iemand in een kikkerpak? Hoe dan ook,
we hebben geen spijt. Onze meisjes genieten en wij kletsen bij. Onder het
genot van een wijntje. Of twee.”

Anouk: "We hebben allemaal meerdere kinderen, maar het is speciaal om
iets met 1 kindje te ondernemen. De anderen doen momenteel leuke
dingen met hun vaders. Fijn om even de tijd te hebben met elkaar, zeker
ook als vriendinnen. We hebben geen kind aan die meiden. Ze vinden alles
geweldig en kunnen het goed vinden samen. Gelukkig maar!"

"We gaan iedere dag even zwemmen en nemen deel aan bepaalde
activiteiten. De meiden dan, wij hebben eh... zo onze eigen bezigheden',
zegt Anouk met een grijns.



Genieten geblazen

Even verderop ontmoet ik Irma en Elles. Het is niet de eerste keer op deze
camping. Samen met dochter Lana en zoon Mex hebben zij een special
arrangement geboekt waarmee ze zes weken lang ieder weekend in hun
caravan terecht kunnen.

“En die kunnen we al die tijd gewoon laten staan, ideaal”, aldus Irma.
"Vroeger wilden we niet doodgevonden worden op zo’n kinderparadijs,
maar we vinden het er heerlijk. Ja, omdat de kinderen zo genieten. Maar
wij net zo goed.”

"Mex (8) is voornamelijk in het zwembad te vinden, vooral op de glijbaan
in het buitenbad. Lana (3) geniet van de speeltoestellen en de
sprookjesfiguren. Ze laten zich meerdere keren per dag op het terrein zien,
zo leuk! Lana is normaliter best verlegen, maar bij de sprookjesfiguren
niet."
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