193.

KINDERVREUGDE

0.00-0.20:

lege filmband

0.20.0.28:
we een lied.

tekening van twee kinderhoofdjes. Tekst: “Kindervreugde”. Ondertussen horen

0.28-0.34:

“Film uitgevoerd in opdracht van S.V.V. West-Vlaanderen”

0.34-0.39:

“Realisatie:

0.39-0.44:

“Montage-Administratie:

0.44-0.48 :

“Commentaar:

0.48-0.55:

“Muziekaanpassing-Tekeningen:

S. Nauwerlaerts
Charel Asselman”
José Roelants
José Asselman »

O. Trachet-Bliek”
John Lundström”

0.55-1.15:
Jonge kinderen spelen op straat. Commentaarstem: De scholen zijn gesloten, 2
maanden vakantie. Hoe gaan de kinderen hiervan genieten? Op straat? Blootgesteld aan
gevaren?
1.15-2.19:
Zicht op een SVV-vergadering (hoofdzakelijk vrouwen rond een tafel,
waaronder Sirène Blieck). Commentaarstem: Of laat je het SVV voor hen inrichten? Reeds
meer dan 25 jaar organiseren zij kindervakanties. SVV-West-Vlaanderen beschikt nu over een
vakantiehuis Kindervreugde in Nieuwpoort en het kasteel in Targnon in de Ardennen.
Hiervoor is veel geld nodig.
2.19-2.54:
We zien 2 vrouwen door weer en wind de ronde doen met een collectebus. Ze
gaan van huis tot huis om geld op te halen (vaak onscherpe beelden).
2.54-3.08:
Straatbeelden. Moeders met kinderwagens. Commentaarstem: Het doel is de
gezondheid van kinderen bevorderen.
3.08-3.52:
een moeder gaat binnen in een gebouw voor medische controle.
Commentaarstem: SVV organiseert prenatale raadplegingen en raadplegingen voor
zuigelingen en kinderen. Ondertussen zien we hoe een dokter en verpleegster zuigelingen
onderzoeken.
3.52-4.47:
gevel van Medisch Instituut Bond Moyson. Commentaarstem: Medisch
onderzoek van kinderen (vooruitziende kinderen). We zien hoe deze gemeten, gewogen,
…worden. Commentaarstem: dit wordt gedaan omdat het medisch schooltoezicht in gebreke
blijft.
4.47-4.58:
Een dokter aan zijn bureau. Naast hem een verpleegsters. Close-shot van
gezondheidsboekjes.
4.58-5.30:
Straatbeelden. Moeders met kinderen aan de hand. Commentaarstem: de grote
dag, vertrek naar kindervreugde. Er wordt verzameld aan bussen. De kinderen stappen op.

5.30-6.00:

stadszichten. Commentaarstem: reis door de mooie Westvlaamse steden.

6.00-6.15:

Zicht op de zee met een garnalenvisser te paard, de duinen…

6.15-7.12:
De bussen komen toe in Kindervreugde Nieuwpoort. De kinderen gaan naar
binnen. Commentaarstem: 14 dagen genieten van zon, vreugde en kameraadschap. Mooie
beelden van kinderen met valiesjes. De begeleidsters delen halsdoeken uit om de
verschillende groepen te vormen.
7.12-7.32:

de begeid(st)ers vergaderen over de taakverdeling

7.32-9.00:
de verschillende groepen worden voorgesteld. Groep Bobbejaan, de groep van
de kleinsten (6 tot 8 jaar). We zien hen spelen op het strand met schopjes.
De groep Zonlicht, de jongens van 11 tot 13 jaar, spelen een balspel op het strand.
De groep Morgenstond, de meisjes van 11 tot 13 jaar, tijdens een kringspel op het strand.
De groep Wij zijn jong, de tussengroep van 8 tot 10 jaar. We zien hen touwtjetrekken.
Er worden ook schelpen geraapt om dan te gebruiken voor een tentoonstelling.
9.00-9.13:

beelden van de tentoonstelling met allerlei knutselwerk.

9.13-9.20:
administratieve voorbereiding van de maaltijden. Commentaarstem: al dat
spelen maakt hongerig.
9.20-9.45:

beelden uit de keuken waar het eten bereid wordt.

9.45-10.07: we zien kinderen tijdens de maatlijd. Sommigen worden bijgestaan door
begeleidsters.
10.07-10.20: vrouw bedient een vaatwasmachine.
10.20-11.08: spelende kinderen in de duinen. Soms gebeurt er al eens een ongelukje, EHBO
is dichtbij. We zien een begeleidster de voet van een jongen verzorgen.
11.08-11.28: melkflessen op de tafels. Het vieruurtje wordt gegeten.
11.08-11.49: kinderen in de douche.
11.19-12.08: De kinderen schrijven brieven en postkaartjes naar de ouders, maar ook naar
hun collega’s in Targnon.
12.08-13.39: De postbode bezorgt de post in het domein van Kindervreugde in Targnon.
Bord met opschrift: “F.P.S. Kindervreugde Flandre OCC”. Zicht op het kasteel. De post wordt
uitgedeeld en gelezen. Ook de kaartjes uit Nieuwpoort.
13.39-13.50: Ook in Targnon worden brieven geschreven naar de kinderen in Nieuwpoort.
In wat volgt komen de verschillende activiteiten tijdens zo’n kindervakantie aan bod, daarover
wordt naar hun vriendjes geschreven.

13.50-14.42: Een jongen schrijft over een avond aan het haardvuur. We zien iemand het
vuur aansteken. De kinderen luisteren rond het haardvuur naar een verhaal dat voorgelezen
wordt.
14.42-15.22: Close-shot van een uurwerk. Het is halfnegen, slapenstijd. We zien kinderen in
hun nachtkledij in de slaapzaal gaan. Andere kinderen liggen al te slapen.
15.22-16.12: Close-shot van een uurwerk. Het is 7 uur. De bel wordt gerinkeld. De kinderen
worden wakker en staan op. We zien hen zich wassen, tanden poetsen, …
16.12-16.52: Zicht op een grote groep verzameld rond een vlag. Groet aan de vlag in
aanwezeigheid van o.a. Sirène Blieck.
16.52-17.06: Kinderen aan de ontbijttafel.
17.06-18.57: Een jongen schrijft een brief over de wandeling die hij gemaakt heeft. Zicht op
een hele rij schoenen. Die worden gepoetst en aangedaan. Een groep vertrekt op wandeling.
18.57-19.04: Kinderen schuiven aan voor de kleine verzorging. Beelden van een
verpleegster aan het werk.
19.04-19.59: Een meisje schrijft een brief over Kindervreugdes poppenkast. We zien de
kinderen toekijken en applaudisseren. Er worden ook andere binnenactiviteiten georganiseerd.
19.59-23.20: Een jongen schrijft een brief over de grote reis (hoogtepunt van het verblijf).
De groep vertrekt te voet naar het station van Stoumont. Na de treinrit komen ze aan bij een
bos met rivier en watervallen. Er wordt gewandeld, gerust en gepicknickt. Mooie
natuurbeelden. Langs de rivier en allerlei paadjes wordt er teruggekeerd naar het vakantiehuis.
23.20.24.10: Brief over de MJA. Beelden van de paviljoenen Zonneweelde en Morgenrood.
Commentaarstem: MJA: jonge mensen die sparen in het vooruitzicht van het huwelijk.
24.10-24.39: een leider aan een bureau. Het interieur van de paviljoenen wordt gefilmd:
sanitair, ontspanningsruimtes, eetzaal, haardvuur, …
24.39-25.09: we zien de jongeren buiten aan sport en spel doen (turnen, balspelen).
25.09-26.48: Ook de MJA gaat op stap. Een wandeltocht wordt gefilmd. Mooie
natuurbeelden. We zien de leider uitleg geven aan de groep, er wordt kaart gelezen.
26.48-27.05: De brieven worden afgegeven aan een leidster.
27.05-27.23: De leid(st)ers lezen en verbeteren de brieven.
27.23-27.35: De voorbereidingen voor het afscheidsfeest worden getroffen. Er wordt op een
krijtbord geschreven.
27.35-30.00: Beelden van het afscheidsfeest. Zicht in de zaal. De kinderen zitten op de
grond en kijken toe naar allerlei optredens (zang, dans, muziek, …). Ook het personeel (o.a.
Sirène Blieck) kijkt toe.

30.00-30.33: Het personeel wordt in de bloemetjes gezet. De kinderen applaudisseren en er
wordt een lied gezongen.
30.33-31.11: Buiten wordt de vlag aan het gebouw neergehaald. De kinderen staan rondom.
Er wordt afscheid genomen. Zicht op de valiezen. Close-shot van een foto van Kindervreugde
Nieuwpoort.
31.11-31.26: “Einde S.V.V.” Op de achtergrond horen we een lied.

