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ENERGY CHALLENGES 
ZOMERKAMP
Geniet van 20 tot en met 24 juli met leeftijdsgeno-
tjes (10-12 jaar) van een onvergetelijke, energie-
ke, maar bovenal leerzame week met als thema: 
duurzaamheid. Een ontdekkingsreis waarbij je 
van de ene verbazing in de andere valt, zaken als 
energie besparen, duurzaam leven, meer plant-
aardig eten en recylen zijn absoluut niet saai. 
Voelen ze nu misschien nog als een ‘moetje’, na 
het Energy Challenges Zomerkamp is het een 
vanzelfsprekendheid dat je zuinig omgaat met 
planeet aarde. Er is tenslotte geen Plan(eet) B.



WAT GAAN WE DOEN? WAAR SLAAP IK?

WAT ETEN WE?WAAR WORDT HET ENERGY 
CHALLENGES ZOMERKAMP 
GEORGANISEERD?

Geen dag is hetzelfde op het Energy Challenges 
Zomerkamp. Onze leiding heeft namelijk ontzettend 
gave, leerzame activiteiten voor je in petto. Zo ont-
dek je dat je met onder andere oud papier en lege 
verpakkingen een volledig recyclebare én werkende 
robot kunt bouwen. We duiken volledig in de wereld 
van plantaardige voeding én krijgen kookles van top-
chefs. Tijdens dit kamp leer je niet alleen alles over 
energie; we zorgen natuurlijk ook voor de nodige li-
chaamsbeweging én ontspanning. Dit wordt echt een 
onvergetelijk avontuur. 

We hebben tijdens het Energy Challenges Zomer-
kamp de Vlaamsche Schuur tot onze beschikking. 
Een plek waar de kinderen meteen al meer ontdek-
ken over zonne-energie, want dat wordt hier onder 
andere gebruikt. Voor de echte avonturiers bieden we 
de mogelijkheid om te slapen in een KarTent. Deze 
tenten zijn gemaakt van extra sterk karton, waardoor 
ze zelfs vier dagen in de regen kunnen staan. Het 
materiaal is volledig recyclebaar én wordt na afloop 
van het kamp gebruikt om nieuwe producten van te 
maken. Hoe gaaf is dat!

Tijdens het Energy Challenges Zomerkamp kiezen 
we bewust voor gezonde, duurzame producten. 
Groente niet lekker? Onze topchefs leren de kin-
deren koken met streekproducten uit de omgeving 
van het kampterrein. Ze leren hoe ze met smaken 
kunnen spelen om tot een heerlijke, maar bovenal 
verantwoorde maaltijd te komen. Niet alleen wat ge-
zondheid betreft, maar ook met een minimale impact 
op de natuur en het klimaat. We proberen zo onze 
foodprint ook tijdens het Zomerkamp zo beperkt mo-
gelijk te houden.  

Het Energy Challenges Zomerkamp wordt georgani-
seerd op Landgoed de Barendonk. Deze prachtige 
locatie bevindt zich in een bosrijke omgeving onder 
de rook van Nijmegen. Een inspirerende omgeving 
waarin de kinderen allerlei dieren kunnen spotten in 
de natuur én op de aangrenzende boerderij. Land-
goed de Barendonk beschikt sinds 2015 over de 
Gouden Green Key; het internationale keurmerk voor 
duurzame toeristische bedrijven. Hier drink je appel- 
of perensap uit de eigen boomgaard, melk uit de na-
bijgelegen koeienstal én hebben ze zelfs hun eigen 
boerenkaas.
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ZOMERKAMP
PRAKTISCH OVER 

ENERGY CHALLENGES

AANMELDEN

CORONA

Datum: 20 t/m 24 juli
Kosten: € 595,- all inclusive. Voor het overnachten 
in de KarTent vragen we een toeslag van € 50,-.
Vervoer: Ouders brengen hun kinderen zelf naar 
Landgoed de Barendonk. Er is ook een shuttle ser-
vice van en naar station Cuijk voor kinderen die met 
het openbaar vervoer worden gebracht.

Stichting Energy Challenges organiseert al jaren 
campagnes op basis- en middelbare scholen in het 
hele land. De leerlingen ontdekken alles over duur-
zaamheid, techniek, energie en afval. Hierbij wordt 
ondernemerschap en samenwerken gestimuleerd. 
Er vindt ook echt een gedragsverandering plaats; de 
jongeren staan na afloop veel bewuster in het leven. 
Ze zijn zo enthousiast en willen er graag meer mee 
doen. Die kans bieden we nu met een uniek kamp. 
Hier leggen we de basis voor een mooie toekomst; 
dit zijn de kinderen die er in de toekomst voor zorgen 
dat we de klimaatdoelstellingen van 2050 absoluut 
halen!

Het Energy Challenges Zomerkamp is geschikt voor 
alle kinderen van 10-12 jaar; het maakt niet uit of je 
wel of niet aan de campagne hebt deelgenomen op 
school.

Wil je jouw zoon of dochter aanmelden voor deze 
unieke ervaring? Vul dan het aanmeldformulier in op 
www.energychallenges.nl. Natuurlijk kun je ook altijd 
contact met ons opnemen als je nog vragen hebt. 
Dit kan op telefoonnummer 085-0230342 of via een 
mailtje naar info@energychallenges.nl.

We volgen in alle tijden het advies van het RIVM. 
We hebben al tal van maatregelen genomen en 
zijn op allerlei situaties voorbereid. Mocht het kamp 
onverhoopt geen doorgang kunnen vinden, dan 
worden er geen kosten in rekening gebracht. Je 
ontvangt gewoon het geld terug. 


