Max en Maya en het zomerkamp

NIEUW

Max en Maya gaan op zomerkamp.
Max heeft zijn drumstel meegenomen.
Tjonge, wat neemt dat ding
een ruimte in beslag.
Met moeite krijgen ze hem in de auto.

Als ze bij het kamphuis zijn aangekomen
worden ze welkom geheten door de kampleider.
‘Fijn dat jullie er zijn. Zet je spullen
maar vast op jullie kamers neer.’
‘Ik ben lekker snel klaar,’ zegt Maya,
‘ik heb maar één koffer.’
De arme Max heeft heel wat meer te sjouwen.

‘Kan je effe meehelpen dragen?’ vraag Max.
‘Nee hoor,’ zegt Maya,‘je draagt je eigen
spullen maar lekker zelf. Ik ga spelen.’

Ook Eugène wordt afgeleverd door zijn moeder.
‘Pas je goed op jezelf, Eugène? Zul je je goed
gedragen? Zorg ervoor dat je kleren niet vies
worden. En geen andere kinderen plagen.’
‘Ja, mama. Natuurlijk, mama.
Ik zal erom denken, mama.’

’s Avonds na het eten is er een kampdienst.
Max kan de liedjes al heel aardig mee drummen.
De dominee vertelt dat ieder mens
voor God waardevol is.
En dat Hij heel veel van ons houdt.
Jezus, Gods Zoon, is zelfs voor ons
aan het kruis gegaan.

Na de dienst staat er een nachtspel
op het programma.
Max, Maya en Eugène zitten samen
in een groepje.
Ze worden in een donker bos gedropt
en moeten daar allerlei spelletjes spelen.

‘Ik zie niets,’ zegt Max.
‘Ik ook niet,’ zegt Maya,‘maar
ik hoor en voel wel van alles.’
Even later fluistert ze:‘Ik hoor een wolf huilen!’
‘Dat ben ik,’ piept Eugène.

Dan komen ze bij het eerste spel.
Ze moeten zo snel mogelijk onder
een paar poortjes door kruipen.
‘Ik ga wel eerst,’ roept Max,‘jongens
kunnen dat heel erg goed.’

Als Max geweest is, gaat Maya.
Daarna is Eugène aan de beurt.
Uiterst voorzichtig kruipt hij onder
de poortjes door.
Hij mag zijn kleren niet vies maken.

Bij de volgende oefening moeten ze
over een hek heen klimmen.
‘Nu wil ik eerst,’ zegt Eugène.
‘Ik ga als tweede,’ roept Max.
‘Dan ga ik wel als laatste,’ zucht Maya.

Als Maya aan de beurt is
klimt ze snel omhoog.
Dan roept ze:‘Aan de kant, hier komt Zorro!’
En ze springt met een grote sprong
naar beneden.

‘Auw! Auw!’ gilt ze.‘Auw! Mijn been!
Ik kan niet meer lopen!’
‘Blijf hier maar zitten,’ zegt Max.‘
Als het spel afgelopen is komt de leiding
je wel halen met een auto.’
‘Jullie kunnen mij hier niet achterlaten,’ zegt
Maya angstig,‘ik ben heel bang in het donker.
Kunnen jullie me niet dragen?’

Max moet denken aan het uitpakken
van de auto.
Hij hoort Maya weer zeggen:‘Je draagt je eigen
spullen maar lekker zelf. Ik ga spelen.’

Maar dan is het ook of hij
de dominee hoort spreken:
‘Jezus is voor ons aan het kruis gegaan.
Zomaar voor niets deed Hij dat.
Zoveel houdt God van ons.’

‘Willen jullie me alsjeblieft helpen?’ piept Maya.
‘Oké dan,’ zucht Max,‘we zullen het proberen.’
Max en Eugène maken een
draagstoeltje van hun armen.
‘Je bent een stuk zwaarder
dan een drumstel,’ bromt Max.

Als ze terug zijn gekomen bij het kamp wordt
Maya’s voet stevig in het verband gepakt.
Daarna krijgen ze chocolademelk
met wat lekkers.
En zo heeft iedereen die nacht iets gedragen.
Max heeft Maya gedragen.
Maya heeft haar pijn gedragen
en Eugène heeft zich netjes gedragen.
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