…OM HEEL NEDERLAND ELKAAR
TE LATEN ONTMOETEN TIJDENS
EEN VAKANTIE IN EIGEN PARK
Want, beste potentiële partner,
Samen met Stichting De Buurtcamping
kun je als nieuwe (hoofd)sponsor een
belangrijke bijdrage leveren aan een
socialere samenleving.

mensen die een buurt rijk is: van yuppen tot daklozen, van
muurbloempjes tot druktemakers en van zuigelingen tot
senioren.
Iedereen is welkom - en belangrijker nog - iedereen is gelijk.
Met een pleerol onder je arm zien we er namelijk allemaal
even knullig uit. De Buurtcamping is ‘een ideale samenleving
in het klein’ kopte Het Parool al. Er ontstaan op unieke en
laagdrempelige wijze heel gemakkelijk ontmoetingen tussen
een grote diversiteit aan buurtbewoners, die in het dagelijks
leven niet met elkaar in contact komen.

Onze grootste droom om over een paar jaar in elke
Nederlandse gemeente de zomervakantie af te trappen met
een Buurtcamping, komt steeds dichterbij. Komend jaar
toveren we ruim 35 stadsparken in 20 steden drie dagen lang
om tot een gezellige camping die wordt bewoond door alle
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Van een vrolijk en relatief simpel idee zijn we in een paar
jaar uitgegroeid tot een professionele, sociale onderneming.
Door mee te doen met Stichting De Buurtcamping draag
je bij aan integratie, sociale cohesie en armoede- en
eenzaamheidsbestrijding. En je komt onder de aandacht van
duizenden kampeerders, vrijwilligers, lokale organisaties en
krijgt zichtbaarheid in landelijke, regionale en sociale media.
Hou al je ideeën voor een toekomstige samenwerking en
spraakmakende activaties in de aanslag, ik ben binnenkort in
de buurt om eventuele mogelijkheden te bespreken.

Judith Ann Regout
Stichting De Buurtcamping - Sponsoring
judithann@debuurtcamping.nl
www.debuurtcamping.nl

FEITEN & CIJFERS
• 2013: 1 camping in Amsterdam-Oost
• 2019: 35 campings in 20 steden
• 1/3 betalende kampeerders,
1/3 vrijwilligers, 1/3 minima
• Kampeerders ontmoeten gemiddeld
12 nieuwe mensen uit de buurt
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• 80% van de ontmoetingen is duurzaam
• De Buurtcamping scoort gemiddeld een 8,5

