Amsterdam, donderdag 8 juli - Komend weekend opent de eerste Buurtcamping haar
poorten. Een pop-up camping in een stadspark; voor buurtbewoners, door buurtbewoners.
Deze zomer volgen er nog 42 andere Buurtcampings verspreid door heel het land. Het
ultieme doel? De sociale verbinding in buurten verbeteren door laagdrempelige
ontmoetingen mogelijk te maken. En dat is hard nodig. De coronacrisis verzwakt mensen in
kwetsbare posities* en de eenzaamheid onder ouderen en jongeren groeit**. Dit alles
gebeurt in een tijd waarin de sociale verhoudingen al onder spanning staan: de kloof tussen
arm en rijk, jong en oud is groot en allochtone en autochtone Nederlanders ontmoeten
elkaar te weinig**. De Buurtcamping biedt een antwoord op dit maatschappelijke probleem
door duurzame ontmoetingen mogelijk te maken. Want met een wc-rol onder de arm is
iedereen gelijk. Daarnaast is 1/3e van de kampeerplekken gereserveerd voor minima, zodat
ook degenen die normaal niet met vakantie gaan, kunnen genieten van een onbezorgde tijd
met buurtgenoten.

De Buurtcamping is een simpel, laagdrempelig, inclusief en vrolijk concept met een grote
impact. Sinds 2013 slaagt de organisatie erin om een grote groep diverse mensen samen te laten
kamperen in eigen buurt. Dit zorgt ervoor dat ze elkaar daar op een toegankelijke manier leren
kennen. Hiermee is dit sympathieke initiatief een belangrijk middel om groeiende
tegenstellingen in de buurt tegen te gaan. Niemand wordt uitgesloten: 1⁄3 van de plekken is
gereserveerd voor minima en 1⁄3 voor vrijwilligers. Zij kamperen gratis of tegen een laag tarief.
Het overige deel is voor betalende kampeerders. Er kan geen binding ontstaan tussen alle lagen
van de bevolking, wanneer bepaalde groepen, zoals minima, door economische
omstandigheden niet mee kunnen doen. Patricia kan dankzij De Buurtcamping Agathepark toch

met vakantie: ''Wij kunnen zelf niet met vakantie vanwege financiële redenen, dus dat wij hier
voor een klein prijsje kunnen zijn is echt fantastisch. We zitten dichtbij huis, maar zo voelt dat
helemaal niet! We hebben echt het idee dat we op vakantie zijn en kunnen alle zorgen even
helemaal vergeten!” Ook buurtbewoners zonder een dak boven het hoofd zijn welkom. ''Wat ik
ook zo bijzonder vond, dat jullie die daklozen zo betrokken hebben. Vond ik een hele goede
oplossing,’’ Catherine, gaf een workshop op de camping in het Oosterpark.

Ontmoetingen voor het leven
Het bieden van een leuke vakantie voor iedereen versterkt de sociale verbinding in de
samenleving. Op een ongedwongen manier treden mensen uit hun bubbel en ervaren
waardevolle ontmoetingen. “Door De Buurtcamping leer je elkaar écht beter kennen. Nu zeg je
elkaar gedag, maak je nog ’s een praatje bij de winkel. Dat deed je eerst niet, want je kende
elkaar niet,” aldus Sonja Hendriksma, beheerder Noorderpark. Het samenkomen met
buurtgenoten zorgt voor inspiratie, goede voorbeelden, voor een thuisgevoel in de buurt,
samenwerkingen, vriendschappen en relaties. ''Meer onderling contact in de buurt leidt
namelijk ook tot meer hulp, vertrouwen én geluk,’’ aldus socioloog Beate Volker. En dat blijkt
ook uit de praktijk; vanuit voorgaande edities is gebleken dat ruim 80% van de kampeerders
elkaar nog wel eens ziet na afloop.

Verbinding door heel Nederland
Deze zomer is De Buurtcamping op 43 locaties door heel het land te vinden. De allereerste
campings vinden plaats in het eerste weekend van de zomervakantie (regio Noord): 10 t/m 11
juli, in het Martin Luther Kingpark in Amsterdam, Zaandam, Krommenie en Haulerwijk. De
volgende edities volgen in buurtparken in o.a. Breda, Nijmegen, Utrecht, Den Haag, Cuijk,
Enschede, Zaanstad en Haarlem. Ruim 1000 vrijwilligers zijn actief met de voorbereidingen om
alle kampeerders de camping ervaring van hun leven te bezorgen. De buurtbewoners kunnen
o.a. met elkaar sporten, meedoen met creatieve workshops en de karaoke. Dé bingo niet te
vergeten, die op geen Buurtcamping ontbreekt. Maar ook in je klapstoel met een kop filterko ie
praten over de gebeurtenissen in de buurt, hoort bij de dagelijkse campingkost.
''Vanuit alle campingbeheerders roepen we zowel buurtbewoners, vrijwilligers als lokale
bedrijven op om De Buurtcamping deze zomer te komen ervaren. Reserveer je plek en nodig
vooral je buren uit. Ook staan we staan open voor creatieve, gezellige ideeën. Wij kijken uit
naar een zomer vol verbinding en hopen je daar te zien,’’ aldus Paula Terpstra, Chef
Buurtcampings.

Maarten Hupkes, directeur van De Buurtcamping, heeft het gelukt in de juiste buurt te
wonen: ‘'Dit is mijn eerste jaar als directeur van Stichting De Buurtcamping. Toeval wil dat
mijn oude buurvrouw de eerste Buurtcamping van dit seizoen in onze buurt organiseert.
Hierdoor krijg ik in mijn eigen omgeving mee dat De Buurtcamping het beste in mensen naar
boven haalt. Groentewinkels sponsoren groente en fruit, meubelmakers knutselen een
wasbak in elkaar en de fotograaf wordt voor je ogen gestrikt op het terras. En dat allemaal
omdat ze geloven in het doel van de Buurtcamping: de sociale cohesie en leefbaarheid in de
buurt vergroten en een vakantie voor minima mogelijk maken.’'
Meer informatie over het reserveren van een kampeerplek, aanmelden als vrijwilliger of lokaal
initiatief is hier te vinden.

*Bron: Rapport Kennisplatform Integratie & Samenleving, 2020
**Bron: https://www.scp.nl/actueel/nieuws/2020/12/04/nederlanders-redden-zich-tijdens-coronacrisis-maarhebben-wel-meer-zorgen

Over De Buurtcamping
Het idee voor de Buurtcamping ontstond acht jaar geleden vanuit de persoonlijke behoe e van
initiatiefnemer Roderik Schaepman. Hij groeide op in het Drentse dorpje Nieuw-Roden en mistte het
kleine dorpje waar mensen elkaar groetten en hielpen. Dat was in de stad heel anders. Mensen komen
niet buiten hun eigen bubbel. Hij begon met een buurtborrel en een buurtbarbecue. Daarna ontstond
het idee voor een camping. Dat bleek een groot succes. Iedereen is gelijk op de camping en zo worden
kloven in de samenleving overbrugd. In 2019 ontmoetten kampeerders gemiddeld 13 nieuwe mensen en
zag 84% van de kampeerders elkaar daarna nog in de buurt. Voor 20% van de kampeerders is het
weekend op De Buurtcamping hun enige vakantie. De Buurtcamping wordt georganiseerd door
buurtbewoners en -organisaties, met de bijzondere steun van lokale bedrijven, gemeenten, De
VriendenLoterij, het VSBfonds, het Oranje Fonds, Theodora Boasson en Zorg van de Zaak.

Voor drie dagen kamperen betaal je gemiddeld €35,- per gezin of gezelschap (van maximaal vier
personen). Voor vrijwilligers en bewoners met een minimuminkomen is het tarief gemiddeld €2,50 per
persoon voor drie dagen. Zo kunnen ook mensen die het niet zo breed hebben op vakantie. De kosten
zijn vaak inclusief ontbijt en avondeten. Kinderen tot en met 12 jaar kamperen gratis.
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