Damaris Zeck – Tápiószele Német tábor
2010.07.25-30 között önkéntesként ott lehettem a német gyermek
táborban Tápiószelén. Kezdés előtt már két nappal utaztam Budapestre
azért, hogy a kicsit lássak a városból és előbb megismerkedjek a
csapattal. Számomra ez volt az első alkalom, hogy tábori segítő lehettem
és épp ezért nagyon izgatott voltam, hogy mi lesz.
Miután 2 csodás napot töltöttem a csapat néhány tagjával Budapesten,
hamar elérkezett a vasárnap este, mi meg vonattal és sok csomaggal
Tápiószelére érkeztünk. :) Ott már a lelkész és családja is fogadott minket.
Sokat beszélgettünk közösen és megterveztük az előttünk álló hetet.
A következő nap elkezdődött a tábor. A gyereksereg különböző korú
fiatalokból állt, és épp ezért gyakran nagyon izgalmas volt! Nem volt
mindig könnyű, úgy összeállítani a progra mot, hogy minden gyereknek jó legyen, néha volt is pár
nehézség emiatt, de mindig újra megtapasztalhattuk csapatként, ahogy Isten örömmel, sikerekkel,
erővel és az áldásával ajándékoz meg! minket!
Összesen 10 csapattag volt, 3 Németországból, 1 Ausztriából és a többiek Magyarországról.
A feladatok úgy oszlottak meg, hogy minden németül
beszélő segítőnek volt egy német csoportja. A gyerekek
tanultak néhány német dalt, a különböző német
csoportokban kor és tudás szerint voltak beosztva,
játékok, képek dalok stb. segítségével tanítottunk.
Nagyon jól éreztem magam a gyerekekkel a kis
csoportomban. Nagyon érdekes és izgalmas volt nekem,
minden nap úgy előkészülni és kicsit átgondolni az
alkalmakat, hogy a gyerekek sokat tudjanak érteni és
tanulni.
A bibliai történetekben is benne voltunk, elmeséltük
ezeket németül, és le lett fordítva magyarra. Ezután a
magyarok kiscsoportokban beszélgettek a gyerekekkel,
és mélyítették a tartalmat.
Délután aztán volt a programba iktatva játék,
kézműveskedés, és szabadidő.
Bár a nyelv miatt nem tudtam sokat beszélni a
gyerekekkel, újra és újra rácsodálkoztam, hogy sok
gyerek milyen barátságos és bizalmas velünk! Öröm volt
számomra, hogy ott lehettem, és segíthettem!
Ezen a héten különös módon éltem meg Isten jelenlétét, sok helyzetben. Áldásokkal teli hét
volt! Korábban nem tudtam volna elképzelni, milyen is lesz a tábor, de mindezek tapasztalatában
csak ajánlani tudom a tábori szolgálatot! És bár tőlem sok erőt és készülést igényelt, áldásokban
gazdag és csodálatos idő volt!!!

