
Bezoek Efteling met GOJL (Geven Om Jong Leven) Zoals iedereen weet hebben wij als leerlingenraad vorig jaar 
door middel van heel veel acties geld bij elkaar proberen te halen voor de stichting “Geven Om Jong Leven”. Het 
geld ging naar een nieuw busje om de taxustakken en gereedschap e.d. te vervoeren, omdat het huidige busje total 
loss was gereden. Stichting Geven Om Jong Leven is een stichting met een goed doel. Zij snoeien de taxus, en wat 
ze afsnoeien gaat naar Amerika. In Amerika kunnen ze van die taxus medicijnen maken tegen een paar soorten 
kanker, onder andere borstkanker. Vanuit Amerika krijgt de stichting geld, omdat zij dankzij die stichting die 
medicijnen kunnen maken. Het geld wat de stichting hiervoor krijgt besteden ze aan uitjes met kankerpatiëntjes uit 
het Sofia kinderziekenhuis. Omdat het allemaal vrijwilligers werk is hoeven ze niemand te betalen voor het werk. 
Als dank voor het geld dat we hebben opgehaald en overhandigd, werden we door de stichting uitgenodigd om 
eens een dagje mee te gaan naar de Efteling om te zien hoe het geld besteed wordt en hoe zo’n dag er aan toe 
gaat. 
 
 
DAGVERSLAG 
’s Morgens om 8 uur werden we op busstation Heinenoord verwacht. Daar werden we opgehaald door een 
bestuurslid van de stichting en een paar vrijwilligers. Daarna gingen we naar Rotterdam toe, naar het Sofia 
Kinderziekenhuis. Toen we daar aankwamen zat er buiten bij het ziekenhuis al een gezinnetje te wachten. Het 
meisje (Renee) had een doekje over haar hoofd, zodat je haar kale hoofdje niet zag. Alle kinderen kwamen samen 
met hun ouders, broertjes en zusjes, zodat het echt een dagje uit, zonder zorgen, zou zijn voor het hele gezin. Toen 
we binnen waren kwamen er steeds meer gezinnen aan. Maar er gingen maar 5 gezinnen mee met de bus, alle 
andere gezinnen kwamen met eigen vervoer erheen. De meeste deden dit of omdat het met eigen vervoer korter 
duurde, of zodat ze, als hun kind moe zou zijn, dat ze gewoon naar huis konden gaan.  
Om half 10 vertrokken we richting de Efteling. In de bus was een leuke sfeer, de kinderen waren allemaal heel 
vrolijk.  
Toen we aankwamen in de Efteling werden we opgewacht door mensen uit de Efteling. We kwamen niet binnen via 
de hoofdingang maar via een speciale ingang van het park. We gingen daar gelijk een restaurant binnen, waar ze 
gereserveerd hadden. Daar stond voor iedereen een stukje taart en wat te drinken te wachten. Daarna gingen alle 
gezinnen de Efteling in. Omdat het een dagje uit is, bedoelt voor de gezinnen zelf, wilde de gezinnen alleen lopen 
om er samen een leuk dag van te maken. Daarom liepen we niet met een bepaald gezin mee. 

Rond een uur of 1 werden we allemaal weer in het restaurant verwacht zodat we met z’n alle konden lunchen. Er 
was een heel lopend buffet, waarvan iedereen mocht pakken. De kinderen zagen er allemaal zo blij en gelukkig uit 
en genoten van de lunch. 
Ook liep er de hele dag een journalist mee van het AD en deze man wilde ook ons interviewen. Tijdens de lunch 
kwam hij bij ons aan tafel zitten en vroeg hij enkele dingen over deze dag, over onze acties waarmee we geld 
hebben opgehaald enzovoorts. 

Om ongeveer 4 uur gingen we weer terug naar het restaurant. Daar lagen op een tafel allemaal boeken waarvan de 
kinderen er een van mochten kiezen. Dit vonden de kinderen natuurlijk wel wat. Ook kregen ze er ook nog een 
Eftelingbordje bij met pardoes erop en konden ze nog wat drinken. 

Vanaf 4 uur liepen er al een paar gezinnen het restaurant binnen om al een boek te kiezen. Sommige gingen gelijk 
naar huis, omdat hun kind bijvoorbeeld moe was geworden. Andere gezinnen gingen nog even het park in en 
genoten nog even van de attracties. De rest van de gezinnen kwamen rond half 5/5 uur, omdat de bus rond 5 uur 
zou vertrekken. Nadat iedereen voorzien was van een bord en boek liepen we weer naar de bus op weg naar het 
Sofia Kinderziekenhuis. (De gezinnen die met eigen vervoer waren gekomen en nog niet naar huis waren gegaan, 
bleven nog net zo lang als ze wilde).  

In de bus kwamen we eigenlijk pas echt in contact met een kindje, Renee. Ze wilde perse bij ons zitten in de bus op 
de achterbank. De terugreis was erg leuk en gezellig en we hebben veel lol gehad met Renee. Maar we hadden het 
ook wel even over iets serieus. Rowena vroeg hoe het met haar ziekte zat. Na het daar even snel over gehad te 
hebben, zei ze op een bepaald moment dat ze weer beter zou zijn over twee keer kerst. Als een kind van 4 of 5 jaar 
dat zo zegt, dan grijpt dat je toch wel aan en blijf je daar nog lang aan denken. Verder heeft Renee een leuke dag 
gehad en kon ze even al haar dingen vergeten. 

Toen we uit de bus kwamen, moesten we helaas afscheid nemen van Renee. Renee vond dit helemaal niet leuk en 
barstte in huilen uit. Na haar getroost te hebben, was ze weer rustig en namen we afscheid met een dikke kus van 
Renee. Dit deed ons toch wel wat en we hopen dat we haar misschien nog een keer kunnen zien. 

Na een drukke, maar zeker ook een leuke dag te hebben gehad, werden we thuis gebracht vanaf Rotterdam en 
was deze geweldige dag al weer tot een einde gekomen. 


