
 
Beste burgemeester van Zandvoort, 
 
Wij zijn Lula, Maxime, Jackie, Kick en Sam en we hebben een stacaravan op camping Sandevoerde. 
Deze brief schrijven wij namens alle kinderen op de camping.  
We vinden camping Sandevoerde heel erg leuk want we zijn daar met allemaal vrienden en 
vriendinnen. Ook is er een zwembad en we spelen eigenlijk altijd buiten. Vaak doen we verstoppertje 
of spelen we in het zwembad. Ook al is het heel erg koud, dat maakt ons niks uit!  
We gaan ook vaak naar het strand want dat is heel erg dichtbij. In de avond en in de ochtend zijn er 
vosjes of herten op de camping of gaan we hertjes zoeken in de duinen waar je kan wandelen. Soms 
mogen we van onze ouders een vriendje of vriendinnetje uit de klas meenemen naar de camping, dat 
is ook altijd heel erg gezellig. 
Voor de zomer hebben onze ouders een brief gekregen en we hebben gehoord dat we na volgende 
zomer allemaal weg moeten van de camping omdat ze er allemaal huisjes gaan bouwen. Dat vinden 
we heel erg want we vinden de camping en Zandvoort heel erg fijn.  
De huisjes die ze gaan bouwen zijn heel erg duur en dan kunnen de mensen van de camping elkaar 
ook niet meer zien want niemand kan die huisjes betalen. Ze noemen het vakantiehuisjes maar dat is 
helemaal geen vakantie. 
Als we geen caravan meer hebben dan kunnen we onze vrienden en vriendinnen van de camping niet 
meer zien. Er is ook geen andere camping in Zandvoort waar we heen kunnen, en dat vinden wij 
allemaal heel erg. Dat betekent ook dat we bijna nooit meer naar de zee gaan. 
Sommige van ons komen vanaf een andere camping in Zandvoort die een paar jaar geleden dicht 
ging maar de meeste mensen staan al heel erg lang op de camping. Onze campingbuurvrouw is al 85 
jaar en staat al 50 jaar op de camping. Er zijn ook kinderen die op bezoek komen omdat de opa en 
oma op de camping staan.  
Als we iets groter zijn dan willen we in een strandtent of bij de surfschool gaan werken in de 
zomervakantie. Maar dat kan nu niet meer want binnenkort kunnen we hier geen zomervakanties 
meer vieren. 
Kunt u ons helpen zodat de camping misschien toch kan blijven. De camping bestaat al 70 jaar en het 
zou heel leuk zijn als die nog 70 jaar blijft. Dan kunnen wij er bijna net zo lang blijven als onze 
campingbuurvrouw. 
 
Groetjes, 
Lula, Maxime, Jackie, Kick en Sam 
En alle andere kinderen van Camping Sandevoerde 
 
	 
 


