Zomerkamp: de geur van nat gras en smerige toiletten; corvee, één slaapzaal
en droppings. Niet iedereen denkt er met evenveel plezier aan terug. Maar
een zomerkamp voor hojo's?Dat klinkt interessanter! Expreszo pakte meteen
de backpack in. . . Jasper hield in België een dagboek bij, terwijl Maurits
naar het Brabantse Gemert vertrok.
In het gezellige Gemert
vond op de Cox Boerderij van 14 tot en met 18 augustus de vierde editie van
het Hojokamp plaats. Vijfenvijftig bi- en homoseksuele

gekomen en met een excuus naar Gemert waren gegaan
tot de doorgewinterde kampgangers die het evenement
voor de vierde keer bezochten.

jongeren wisselden daar ervaringen uit met andere hojokampeerders
om te werken aan hun persoonlijke
ontwikkeling. Maurits de Bruijn checkte voor Expreszo in.
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Het Hojokamp

wordt georganiseerd

door Stichting

Outway, een instelling voor sociaal-maatschappelijke
diensten en sociale hulpverlening
voor homoseksuele
jongeren en hun omgeving. Dag en nacht staan er vijfentwintig vrijwilligers klaar die al het - voor sommigen
doorgaans - onbespreekbare,
bespreekbaar
maken.
Maar natuurlijk is er ook plaats voor activiteiten en gezelligheid. Aan grote picknicktafels worden workshops
gehouden en ook een ouderwetse bonte avond staat
op het programma."'"
De groepen bestaan uit jongeren tussen de 13 en 25 jaar die nog niet uit de kast zijn
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Dennis Willems (23) is sinds anderhalf jaar vrijwilliger
bij Stichting Outway. Met vier anderen bereidt hij het
kamp voor. "Het kamp is nodig omdat het jongeren stimuleert na te denken over zichzelf. Ongeveer 13 procent
van de deelnemers is nog niet uit kast. En wij proberen
die jongeren te wijzen op de groei die ze door moeten
maken."
De organisatoren
van het Hojokamp weten
waar ze het over hebben. Niet alleen spreken ze uit ervaring, ze krijgen ook een intensieve training voordat ze
als begeleider meegaan. Na de midweek in het zomerkamp krijgt Dennis vaak positieve berichten van deelnemers die veel baat gehad hebben bij de gesprekken. En
dat is voor hem meteen de belangrijkste reden om mee
te werken:

de voldoening

die hij ervoor terugkrijgt.

Liesbeth (18) bezoekt voor het eerst het Hojokamp. Ze
is samen met haar beste vriend, die haar ervan wist te
overtuigen dat het een leuk idee was om naar Gemert
af te reizen. "Je hoeft niet per se met mensen te praten
over je gevoelens. Je kunt hier jezelf zijn en dat maakt
het al heel relaxed. Ik heb voornamelijk heteroseksuele
vrienden en met hen kan ik wel praten over de meisjes
op wie ik val, maar over de andere zaken die samenhangen met mijn geaardheid praat ik niet met hen. En met
mijn homoseksuele
vrienden ga ik alleen maar stappen.
Tijdens deze vijf dagen kan ik mijn ervaringen delen
met mensen die hetzelfde hebben meegemaakt."

ffiftten
Liesbeth heeft meegedaan aan de workshop 'Flirten'.
En wat bleek de belangrijkste les? "De eerste zin die uit
je mond rolt zodra de vrouw/man van je dromen voor
je staat." Maar hoe je ervoor zorgt dat Mr. of Mrs. Right
überhaupt op je afkomt, wist Liesbeth helaas niet te
vertellen. Het was dan ook niet haar insteek om op het
Hojokamp een vriendin tegen het lijf te lopen. "Ik had
wel verwacht dat de sfeer heel flirterig zou zijn, maar
dat valt reuze mee, al zijn er wel een paar stelletjes ontstaan."
"Ik had verwacht dat de meeste deelnemers
voor het kamp wel uit de kast zouden zijn gekomen,
omdat het toch een hele stap is om vijf dagen lang met
vierenvijftig
er zijn best
een andere
heid; omdat
coming-out
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Anne (18)woont in een klein plaatsje op de Veluwe waar
ze niemand kent die uit de kast is gekomen, terwijl ze
wel behoefte had te praten over haar gevoelens voor
meisjes. "Via comingout.nl had ik een meisje leren
kennen met wie ik inmiddels bevriend ben. Ik heb haar
meegevraagd naar het kamp, maar doordat ik hier
zoveel mensen heb leren kennen, heb ik haar nauwelijks gesproken. De meeste mensen hier zijn erg aardig
en open."
Anne heeft op het Hojokamp herkenning
gevonden en al snel vriendschappen gesloten met
andere deelnemers. "Met sommigen heb ik afgesproken
om naar het eerstvolgende PANNfeest te gaan." Toen
ze hoorde over de negatieve ervaringen die sommige
deelnemers met hun coming-out hebben gehad, besefte
Anne dat ze best geluk heeft gehad. Ze probeert haar
nieuwe vrienden dan ook gerust te stellen en advies te
geven.
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Op het Hojokamp staat meer op het programma dan
alleen serieus praten over je coming-out of over hoe
het is om als homoseksuele
jongere je plek te vinden.
De deelnemers hebben veel lol, ze spelen
samen spelletjes, en er
is - uiteraard - een
bonte avond! Heb jij
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Joshua (20) is al voor de tweede

keer op het Hojokamp.

"Toen ik achttien was, las ik op internet over het kamp,
maar ik durfde toen nog niet te gaan. Ik woonde nog in
Den Helder, zat nog in de kast en om dan helemaal naar
Brabant te reizen en een heel stel homoseksuele
jongeren te ontmoeten, daar was ik nog niet aan toe. Een jaar
later besloot ik het toch maar te doen en nam mezelf
voor in het ergste geval gewoon weer de trein terug te
nemen naar Den Helder. Gelukkig was dat niet nodig!"
Joshua voelde zich in het begin wel wat onwennig, omdat hij weinig jongeren kende met dezelfde gevoelens
en ineens omringd werd door die jongeren. "Toen ik
thuiskwam heb ik mijn vader, die op dat moment nog
niets wist, de foto's van het kamp op de computer laten
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andere hojo's een blokhut in te gaan. Maar
nog wat deelnemers die tegen hun ouders
reden hebben gegeven voor hun afwezigze nog niet uit de kast zijn of omdat hun
niet in goede aarde is gevallen."

zetten. Een goede manier om 'm meteen op de hoogte te
brengen!"
"Ik ben het afgelopen jaar enorm gegroeid.
Ik ben zekerder van mezelf geworden en het Hojokamp
heeft daar een grote rol in gespeeld. Ik heb er ook erg
leuke vrienden aan over gehouden."
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ook wel zin gekregen in vijf dagen
Hojokamp? Kijk dan
voor meer informatie op www.hojokamp.nl, misschien
kun je alvast een
spetterende
act
voorbereiden
voor
de bonte avond! Op
www.outway.nl vind
je meer over Stichting
Outway en haar
activiteiten.

