Poročilo iz 13. Otroškega tabora
Mladinsko zdravilišče in letovišče RKS Debeli rtič od 27.06.2022 do
04.07.2022
Alen Vidervol
Društvo za kronično vnetno črevesno bolezen je tudi letos organiziralo 13. otroški tabor. Tabor je potekal v
terminu od 27. 06. 2022 do 04. 07. 2022. Tudi letos so se otroci družili v Mladinskem zdravilišču in letovišču RKS
na Debelem rtiču. Prisotnih je bilo 6 otrok. Dva otroka sta bila na taboru prvič, dva sta žal tik pred odhodom
zbolela in se nam nista mogla pridružiti.
V letovišče na Debeli rtič smo prispeli v ponedeljek, 27. 06. 2022 ob 12. uri. Najprej smo se odpravili na kosilo. Po
kosilu smo se razporedili v sobe in razpakirali. Sledil je daljši počitek. Po počitku smo odšli na bazen, ker smo se
kopali in obujali spomine na lanski tabor ter se spoznavali med seboj. Po kopanju smo se uredili in odšli na večerjo.
Zvečer je sledil še kratek sprehod ob obali in druženje v sobah hotela.
V torek smo se po zajtrku peš odpravili na plažo v Lazaretu. Tam smo se vse do kosila kopali in iskali školjke v
morju. Na plaži pa smo v senci dreves igrali različne družabne igre. Po kosilu in krajšem počitku je sledila
ustvarjalna delavnica. Otroci so s servetno tehniko okrasili svoje lesene skrinjice. Sledilo je popoldansko kopanje
na bazenu vse do večerje. Po večerji smo se še enkrat odpravili na krajši sprehod v Lazaret. Tokrat smo si v baru
na plaži seveda privoščili tudi sladoled. Po prihodu nazaj v hotel so se otroci še malo družili na terasi, nato pa je
sledil počitek.
V sredo smo malo bolj zgodaj vstali ter se takoj po zajtrku z avtobusom odpeljali v Ankaran. Na plaži v kampu
smo se kopali, skakali s platoja in se vozili s pedolinom. Sledil je povratek na Debeli rtič in kosilo. Popoldanski
čas smo izkoristili za skakanje čez vrv in za izdelovanje morske dekoracije. Otroci so risali na steklene kozarčke,
katere so nato napolnili s pobarvanimi kamenčki. Do večerje nam je ostalo še nekaj časa za kopanje v bazenu.
Večer smo zaključili v amfiteatru Debelega rtiča, ker smo si ogledali izbor najboljšega talenta 2022. Res so bili
zanimivi in raznovrstni.
Bujenje na četrtkovo jutro je bilo malo bolj zgodnje. V planu je bil izlet v Izolo. Najprej smo se z avtobusom
odpeljali do Kopra in nato še do Izole. Tu se nam je pridružila gospa Milena, ki je predsednica Sekcije primorske
regije našega društva. Skupaj smo se odpravili na plažo pri svetilniku. Malo smo se kopali, nato pa odšli na kosilo
v bližnjo gostilno. Otroci so si zaželeli seveda pico. Sledilo je malo počitka na plaži. Okoli četrte ure popoldne smo
se odpravili v Izolski pomorski muzej. Ogledali smo si različne makete bark, ki so plule po našem morju. Nekaj
novega izvedeli o železniški Parenzani, ki je povezovala Trst in Poreč. Zanimiva je bila tudi zgodovina Delamarisa.
Za konec pa smo si v 3D projekciji ogledali še nastanek in razvoj mesta Izole. Sledil je povratek v Ankaran in
večerja. Po večerji so otroci še malo poklepetali in odšli spat.
V petem dnevu letovanja smo po zajtrku odšli na avtobus in se odpravili na plažo v Italiji. Malo smo se kopali,
nekateri pa so v senci raje igrali različne igre s kartami. Okoli poldneva smo odšli nazaj v Ankaran na kosilo. Ko se
je po kosilu hrana že dodobra polegla, smo odšli v prijetno senco borovcev, kjer smo se igrali igro bingo. Podelili
smo nekaj nagrad za najbolj srečne tekmovalce. Sledilo je kopanje na bazenu in večerja. Po večerji smo si v

amfiteatru zdravilišča ogledali še koncert pihalno godalnega orkestra. Otroci pa še niso bili dovolj utrujeni, zato
so si pred spanjem pogledali še film.
V soboto smo se dopoldne odpravili na kopanja v Anakaran. Otroci so si v trgovini ob plaži kupili nekaj spominkov.
Ker je bil vikend, je bil tudi vozni red avtobusa malo drugačen, zato smo prvega za odhod tudi zamudili. Da nam
to ni pokvarilo dobre volje in pozitivne energije, smo hitro odšli v kavarno na sladoled ter tako počakali na
naslednji avtobus. Po povratku na Debeli rtič je sledilo kosilo. Po kosilu smo v senci parka igrali različne vodno
športne igre. Otroci so tekmovanje vzeli zelo resno. Na koncu je sledila še podelitev nagrad in nekaj skupinskih
iger za sproščanje. Pozno popoldanskega časa je bilo še dovolj za kopanje v bazenu. Zvečer smo se zopet zbrali v
anfiteatru, kjer je potekal »mini disko«.
Prišel je že zadnji dan druženja pred odhodom domov. Še enkrat smo se skupaj odpravili na plažo v Italijo. Tu smo
se v vodi, kjer je mivka, igrali različne igre z žogo. Nekateri otroci pa so na obali raje igrali družabne igre. Sledilo
je kosilo na Debelem rtiču. Po krajšem popoldanskem počitku smo za novince na taboru izvedli še manjše
presenečenje v obliki »krsta« in določili, da bo to od sedaj naprej tradicija. Seveda smo tudi zadnje popoldne
izkoristili za kopanje na bazenu. Po večerji so otroci igrali nogomet in se družili pozno v noč. Ja, zadnji dan je res
potrebno izkoristiti.
V ponedeljek smo po zajtrku spakirali, si izmenjali še nekaj kontaktov, se poslovili in se okoli 10. ure odpravili na
pot proti domu. Razšli smo se obogateni z dobrimi občutki in prijetnimi doživetji ter s spletenimi nekaterimi
novimi prijateljskimi vezmi.

