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Op 1 en 2 juli 2017 vond, met de 
Genade van Allah, ons jaarlijkse 
zomerkamp plaats. Het kamp werd 
gehouden in en rond Baitun Noor in 
Nunspeet. Het Nasiratkamp was gekop-
peld aan het studentenkamp, wat voor 
extra gezelligheid zorgde. Er waren dit 
weekend 26 nasirat aanwezig,  

Zaterdag
We begonnen ons kamp met een spon-
sorloop voor Humanity First. Samen met 
Ladjna Ima’illah Nederland hadden we 
onszelf het doel gesteld om 3000 euro 
op te halen voor het bouwen van een 
waterpomp. Opvallend was dat veel 
nasirat hard hun best hadden gedaan 
om sponsors te zoeken onder hun fami-
lie, vrienden en buren. Sommige meis-
jes hebben zelfs hun zakgeld en eidi 
gegeven. Alhamolillah heeft Nasirat-ul-
Ahmadiyya Nederland een mooie bij-
drage kunnen leveren aan de bouw van 
deze waterpomp.  
 
Na de lunch zijn we verder gegaan met 
het volgende onderdeel van het kamp, 
namelijk een creatieve workshop. Tij-
dens deze workshop hebben wij hoezen 
voor onze Korans versierd en geverfd. 
Vooral de jongere nasirat hebben hier 
van genoten en we hebben hele mooie 
creaties gezien.  

Na een korte pauze begon ons vol-
gende onderdeel: story-time. Verschil-
lende Ladjna kwamen vertellen over hun 
persoonlijke ervaringen met onze Khu-
lafa. Het viel ons op hoe stil het was 
terwijl de verhalen verteld werden. Alle 
nasirat hebben uren achterelkaar aan-
dachtig en geïnteresseerd geluisterd. 
We hebben zelfs op verzoek van de 
meisjes de pauze afgelast, omdat zij 
meer verhalen wilden horen. Ook 
achteraf vertelden verschillende meisjes 
dat zij dit het leukste stuk van het kamp 
vonden.  
 
Na het Asr gebed hebben wij met zijn 
allen buiten gevoetbald en vervolgens 
was het tijd voor het eten. Nasirat heeft 
voor alle aanwezigen van beide  
kampen toetjes gemaakt!

Als afsluiting van de eerste dag was er 
een gezellige avond, waarbij nasirat bij 
verschillende tafels terecht konden voor 
henna en nailart.  

Zondag  
Zondagochtend begonnen we het kamp 
met het gezamenlijke Fajr-gebed en hi-
ernavolgend Koran les. We hebben een 
vers uit de Heilige Koran, over het re-
citeren van de Koran na Fajr, samen be-
sproken en geprobeerd dit zo goed mo-
gelijk te begrijpen. Daarna hebben we 
Koran gelezen en gingen we nog event-
jes terug naar bed.  
 
Na het ontbijt zijn we naar de sportzaal 
vertrokken voor onze jaarlijkse 
sportdag. In plaats van individuele 
wedstrijden hebben we dit jaar 
teamwedstrijden georganiseerd. Het 
doel was om samenwerking te pro-
moten. De aanwezige meisjes werden 
verdeeld in vier teams. De meisjes 
moesten samen zo snel mogelijks ver-
schillende opdrachten  
en obstakels overwinnen. De samen-  
werking zorgde ervoor dat iedereen  
betrokken. Om af te sluiten speelden  
we trefbal.  
 
Moe maar voldaan kwamen we  
terug in de moskee, waar een  
lekkere lunch op ons stond te  
wachten. Na het gebed hebben wij  
de biografieën van de verschillende  
Khulfa-e-Ahmadiyya aan de hand  
van een tijdslijn doorgenomen. Op  
deze manier ontdekten we  
nieuwe informatie die we misschien  
nog niet eerder hadden gehoord.  
 
Toen was het alweer tijd om af te  
sluiten. Het kamp was  
Alhamdolillah leerzaam en  
gezellig. Volgend jaar hopen we  
ook de meisjes die er dit jaar  
niet bij konden zijn te zien.  
 
 
   


