DE KAKO GLOSSY VOOR VRIJWILLIGERS,
OUDERS EN ZERO’S OKTOBER 2020

KINDERVAKANTIEWEEK 2020
RABO CLUBSUPPORT
SINTERKLAAS, KOMT HIJ NOG????
ALLEM@LUS DIGIT@LUS
In maart voelt iedereen aankomen dat 2020 een bijzonder jaar wordt. Ondanks alles blijft
ook het KAKO hopen dat de zomeractiviteiten nog door kunnen gaan. Maar terwijl de
temperatuur in de lente langzaam stijgt, wordt alles anders. Geen Avondvierdaagse oude
stijl en ook geen Kindervakantieweek in het park deze zomer. Dit is voor onze deelnemers,
vrijwilligers en onszelf natuurlijk een flinke teleurstelling.
Na die eerste schok beginnen de creatieve kriebels toch
weer op te spelen. Een zomer zonder KAKO week, dat
mag niet. Om het kort te houden; er is hard gewerkt om
een leuk alternatief te bieden. En met succes. Wij
schatten dat er zo’n 200 -250
kinderen mee hebben gedaan
aan alle activiteiten. Bijna alle
onmisbare KAKO elementen
zaten er in; huttenbouwen,
knutselen, nachtspel, ontbijt, puzzelen, samen spelen,
waterspelen. Een spannend rode draadverhaal, rolspelers, een
origineel kakolied!
We geven het toe; de kabelbaan hebben we niet over elke vijver
in Oss kunnen bouwen en ook de bosplee was niet paraat op de
pleintjes in de wijk. Maar het plezier van de kinderen en de inzet
van vele ouders en grote broers en zussen was te zien op de
vele ingezonden foto’s.
Iedereen bedankt voor de geweldige en positieve reacties op
Allem@lus Digit@lus. En duim met ons mee dat het
nnnnoooooooooiiiiit meer zo hoeft te zijn….
Wil jij ook nog eens meegenieten van de filmpjes uit de
week, opgevrolijkt met een aantal bloopers en andere
missers? Klik dan https://youtu.be/U4P02MW1mwM

RABO CLUBSUPPORT STEMADVIES

Al meerdere jaren op rij valt het
stemgedrag onze fans bij de Rabobank
goed uit voor het KAKO! Een succesvolle
entertainment show in de kinder vakantie
week wordt betaald uit deze actie. Dit jaar
kon het bedrag - 840 euro – niet
rechtstreeks aan die show worden besteed;
er was immers geen vakantieweek.
Een deel van het geld is nu besteed aan de
digitale week. Wat niet op is gemaakt blijft
staan voor de kindervakantieweek in 2021!
Het KAKO hoopt dat de Rabobankleden in
2020 opnieuw goed op ons doel stemmen,
wij kunnen dan opnieuw uitpakken voor de
kids.
Door inzet van vrijwilligers blijft onze
kindervakantieweek betaalbaar voor alle
kinderen van 4 tot 16. Zij genieten enorm
van een leuke (theater) show in de tent. Na
een week vol spel en avontuur is dat een
geweldige afsluiting waar nog lang over
nagepraat wordt. Daar vragen wij uw stem
voor!
Alle leden van Rabobank Oss Bernheze brengen één maal per jaar hun stemmen uit
voor Rabo Clubsupport. Dit jaar kan dat van 5 t/m 25 oktober 2020. Wij vinden het
geweldig wanneer jouw stem bij ons terecht komt. De stemmen moeten echter per
rabo-lid verdeeld worden over een aantal doelen. Als wij u daarin mogen adviseren,
stem dan op de onderstaande doelen!
Van de vijf stemmen mag je er twee op het KAKO uitbrengen. U vind ons als; Stichting
Kako Kindervakantiewerk. Voor de andere vier stemmen bevelen wij van harte onze
buren in de Ruwaard aan; de Reddingsbrigade Oss, Scouting Dorus Rijkers Groep,
voetbalclub SV Ruwaard. Ook Hart voor Oss (zet zich in voor meer AED’s in Oss) is uw
stem meer dan waard!

SINTERKLAAS, KOMT HIJ NOG????
Sinterklaas komt dit jaar in Nederland aan op een nog
geheime locatie. De kinderen kunnen de intocht alleen zien via
social media en televisie. Want duizenden mensen bij elkaar
langs dranghekken, dat kan nu niet. Ook in de stad Oss is de
binnenkomst van de Sint anders georganiseerd. Het KAKO
kan ook niet anders dan de regels van de overheid volgen en
moet natuurlijk ook rekening houden met de wensen van de
vrijwilligers die dit kinderfeest realiseren.
De Pietenkermis in D’n Iemhof gaat niet door dit jaar. Wij
denken op dit moment nog na over de mogelijkheden van een
lampionnen optocht door de wijk met Sint en de Pieten. Zoals bij
velen bekend brengen de kinderen Sinterklaas naar zijn
logeeradres in de Ruwaard waar hij lekker kan uitrusten van het
drukke werk in Oss. Wij hopen dat we dit nog wel mogen
organiseren. Het is tenslotte ook al vele jaren een traditie in Oss.
Brieven schrijven namens Sinterklaas aan de Osse jeugd
gaat wel door. Voor wie het nog niet weet; de Goedheiligman
schrijft in Oss een persoonlijk antwoord naar kinderen die hem
een brief of een tekening hebben gestuurd. Het KAKO en ook de
maatschappelijke stagiaires van het middelbaar onderwijs –
MASFORYOU- helpen hem daar ijverig bij. Dat werk gebeurt
gedeeltelijk in onze werkplaats “Triton” die daarvoor op 1,5 meter
regels ingedeeld moet worden. Door de beperkte ruimte moeten
een aantal vrijwilligers thuis schrijven. Het Kako zorgt voor het
brengen en weer ophalen van de brieven bij de schrijvers thuis.
Brieven beantwoorden op het Triton is op 20, 23, 24, 25 en 26
november van 19.00 tot 21.30 uur Aanmelden om Sint hierbij te helpen kan bij
vrijwilligers@kako.nl
De KAKO Sinterklaas gaat dit jaar niet op bezoek bij
scholen en bedrijven. Ook worden geen bezoeken
aan huis gedaan. De reden hiervoor; wij willen niet
bijdragen aan het verspreiden van het virus.
Wel wordt er hard gewerkt aan een andere mogelijkheid
om kinderen toch Sinterklaas te laten ontmoeten. Op
28, 29 november en 5 december kunnen gezinnen op
bezoek bij Sinterklaas komen. Op afspraak kan het
gezin 15 minuten bij Sinterklaas en enkele Pieten zijn.
Dit zal dan een gezellige, in sinterklaasstemming
aangeklede ruimte zijn. Natuurlijk worden verschillende
voorzorgsmaatregelen getroffen, zodat de kans op
besmettingen minimaal is. Bezoekende gezinnen zullen
de regels van tevoren duidelijk uitgelegd krijgen.
Via mail, website, pers en social media worden de
details tijdig bekend gemaakt.
De kans blijft bestaan dat ook dit niet door kan gaan door aangepaste regels of mogelijk
zelfs uitval van (onmisbare) vrijwilligers bij deze activiteit.

ZWARTE OF ROETVEEG PIET???
KAKO is er oprecht ervan overtuigd dat Piet niet een discriminerend personage is. Daarom
is altijd stevig vastgehouden aan de stelregel dat Sinterklaas alleen Zwarte Pieten in zijn
gevolg heeft. De maatschappelijke ontwikkelingen hebben ons echter tot een ander besluit
doen komen. Het KAKO staat voor kinderplezier en wilt daarom heel graag actief aan het
Sinterklaasfeest bijdragen. Wanneer wij vast blijven houden aan Zwarte Piet, dan kunnen
wij niet meer aan deze doelstelling voldoen. Vorig jaar hebben wij al ondervonden dat de
traditionele piet niet meer welkom is op scholen en bedrijven.
Daarom hebben wij besloten om met ingang van dit jaar uitsluitend met roetveeg Pieten
op stap te gaan.
Voor de een zal dit een opluchting zijn, voor de ander een teleurstelling. Voor de kinderen
is het vooral belangrijk dat Sint en zijn Pieten weer naar Nederland komen.

AGENDA ONDER VOORBEHOUD KAKO 2020 - 2021
Sinterklaas lampionnen optocht
Inschrijfdagen A4D en Kindervakantieweek
Avondvierdaagse
Kindervakantieweek

15 November
8 en 15 Mei
14 t/m 17 Juni
2 t/m 6 Augustus

Doe ons een lol en geef je (nieuwe) emailadres op voor de digitale nieuwsbrief. Even een mailtje
sturen naar info@kako.nl en je bent klaar. Jij blijft weer helemaal op de hoogte van onze activiteiten.
Doen dus!!!
Wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen: stuur een mail aan info@kako.nl

