EUDY CHILDREN CAMP I SLOVAKIEN 2017

Årets EUDY barnläger skedde på Prasnik, Drubava i Slovakien den 8-15 Juli, med 3 deltagare
och en ledare. Vi bodde på en mysig lägerplats som enbart vi hade tillgång till, med två små
pool, beach volleyboll och en liten fotbollsplan.
Veckan var intensivt som bjöd på olika föreläsningar/workshops som handlade bland annat
om döv identitet, Mänskliga rättigheter för barn, jämställdheten m.fl. och annat roliga
aktiviteter. Vi fick träffa andra barn från hela europa (hela 22 länder var med!) och
deltagarna var snabba med att lära sig internationellt teckenspråk vilket var kul att se. Vi fick
även finbesök av barnkändisen Danny Murphy som bara är 14 år gammal (!) och är känd för
hans humoriska videor som han redigerat själv. Alla barnen fick se en inblick av hans liv samt
prova lite på skådespeleri, filmning och redigering. Det var väldigt uppskattad och roligt att
få träffa någon som inspirerar oss så mycket!
Veckan bjöd också på med roliga aktiviteter där de fick åka till djurparken och se alla djuren,
bada i Water Park, besöka bondgården och en del tävlingar och lekar på lägerplatsen där
man skulle samla poäng under hela veckan med sitt lag. Vi hade även kultur kväll en kväll där
alla fick bjuda på sitt hemlands mat och annat gott. Det var mycket plockmat och godis så vi
blev riktigt proppmätta! En del klädde upp sig eller hade en liten fakta om sitt land. Det var
roligt att få ta del av varandras kultur och vi bjöd självklart lite på marabou choklad och inte
minst kaviar, som många inte riktigt tyckte om! För att sammanfatta allt, så var vi riktigt
trötta efter en rolig men hektiskt vecka! Vi har lärt oss så mycket och ser fram emot för nästa
läger! Tack SDUF!
/Gruppledaren Sofia Lindevall

