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Rotterdam, 17 november 2018
Beste scholier,
Hoe lijkt het je om de komende zomer een maand door te brengen in Amerika met leeftijdsgenoten
uit de hele wereld? Te gek, niet? Hier is je kans!
De Vereniging “Vrienden van Camp Rising Sun” is een vereniging die bestaat uit de Nederlandse ouddeelnemers van Camp Rising Sun. Wij zijn allemaal naar Camp Rising Sun geweest toen we net zo oud
waren als jij nu bent. Wij hebben daar zo’n fantastische ervaring gehad dat we er nu nog elk jaar energie
in stoppen om jongeren zoals jij een kans te geven aan dit geweldige programma deel te nemen. Op
verzoek van de Louis August Jonas Foundation die verantwoordelijk is voor Camp Rising Sun, mag de
selectiecommissie van onze Vereniging ook dit jaar weer nieuwe deelnemers selecteren. Zij krijgen een
beurs om deel te nemen aan dit programma. Hoe je je kunt aanmelden vind je onder aan deze brief. Eerst
zullen we kort uitleggen wat Camp Rising Sun precies inhoudt en hoe het is geworden tot wat het nu is.
Wat is "Camp Rising Sun"? - beschrijving en korte geschiedenis
Camp Rising Sun bestaat op dit moment uit twee programma's: een jongensprogramma en een
meisjesprogramma, beiden in de staat New York.
Het begon in 1930 toen George E. Jonas, een rijke Amerikaan, besloot een zomerprogramma op te richten
voor jongens van 14 of 15 jaar. Jonas wilde iets bijdragen aan de vorming en ontplooiing van jongens die
door hun maatschappelijke achtergrond niet de kansen kregen, die zij gezien hun talenten verdienden.
Het huidige programma is nog steeds gebaseerd op de volgende vier doelstellingen, die Jonas van groot
belang achtte voor deze jongeren:
•
•
•
•

Het stimuleren van waardering voor diversiteit en de medemens
Het verleggen van de intellectuele horizon en het verhogen van de artistieke ontwikkeling
Het ontwikkelen van leiderschapskwaliteiten en zelfredzaamheid in een veilige omgeving
Het bieden en demonstreren van een maatschappelijke betrokkenheid

Camp Rising Sun wordt gefinancierd uit het nalatenschap van oprichter George E. Jonas en uit de
vrijwillige bijdragen van de oud-campers en donoren. De deelnemers zelf betalen in principe niets voor
hun verblijf tijdens het programma. Camp Rising Sun heeft geen kerkelijke, politieke of andere
ideologische bindingen.
Het programma bleef echter niet beperkt tot Amerikaanse jongeren. In 1934 werd de eerste buitenlander
uitgenodigd, een Engelsman, waarna in 1936 een Franse jongen erbij kwam en vanaf 1949 was er ook
ieder jaar een Nederlandse deelnemer aanwezig. Zo groeide Camp Rising Sun uit tot een
zomerprogramma met sterke internationale aspecten. De laatste jaren telt het programma ongeveer 60
deelnemers, waarvan iets meer dan de helft uit de Verenigde Staten komt en de overige uit zo’n 25
andere landen. In 1989 is voor het eerst, op basis van dezelfde filosofie, ook een programma voor meiden
georganiseerd in Amerika.

De omgeving en voorzieningen
Het programma vindt plaats in een heuvelachtig, bosrijk gebied in de nabijheid van Rhinebeck, ongeveer
150 km ten noorden van New York City. Het heeft de infrastructuur van een zomerkamp. Op het terrein
slapen de deelnemers op gewone bedden in tenten op houten vloeren. Er zijn verschillende
sportmogelijkheden, zoals een basketbalveld, voetbalveld, en zelfs een tennisbaan. Enkele permanente
gebouwen huisvesten de centrale faciliteiten, waaronder een ziekenboeg (dit alles geheel in
overeenstemming met de strenge Amerikaanse regels voor zomerkampen), eetzaal en theater.
Veel van de voorzieningen zijn en worden door deelnemers gebouwd. Het gemeenschappelijk aanleggen
van nieuwe voorzieningen is een van de vele activiteiten; je kunt daarbij aan van alles denken, van
muurschildering tot sauna. Elk programma heeft een actief curriculum waarin intellectuele,
constructieve, creatieve, sportieve en recreatieve activiteiten plaatsvinden. Deze worden uitgevoerd
door stafleden maar zeker ook door de deelnemers zelf. Een van de belangrijke aspecten van Camp Rising
Sun is namelijk dat je leiderschap ontwikkelt en initiatief leert nemen. Voorbeelden van overige
activiteiten centraal in het seizoen zijn een kampeertocht door een bergachtig gebied, toneelstukken en
vele workshops, voor en door deelnemers.
De staf van elk van de programma’s bestaat uit een camp director, kok, verpleegkundige en een aantal
"counselors", die elk gespecialiseerd zijn in de begeleiding van bepaalde activiteiten als toneel, muziek,
sport en natuur. De staf wordt ook internationaal samengesteld.
De deelnemers van het meisjesprogramma zullen rond 20 juni arriveren in de Verenigde Staten en een
programma volgen dat vier weken duurt. Dit bekent dat ze rond 20 juli 2019 weer terug zullen komen in
Nederland. De deelnemers van het jongensprogramma zullen rond 25 juli arriveren in de Verenigde
Staten en ook een programma volgen dat vier weken duurt. Dit bekent dat ze rond 25 augustus 2019
weer terug zullen komen in Nederland. Meer informatie en achtergronden over het programma vind je
op www.camprisingsun.nl en op www.lajf.org

De filosofie van Camp Rising Sun zoals omschreven door George E. Jonas:
1. “To foster an appreciation of both diversity and common humanity of the participants and
encourage lasting friendships across boundaries of color, religion, gender, and nationality.
2. To expand the participant's intellectual horizons through serious discussion of personal and world
issues and by encouraging introspection; to heighten artistic sensibilities through guided
exploration.
3. To develop leadership abilities and self-reliance by encouraging each participant to take on
significant projects and responsibilities for the program and to gain experience in motivating others.
4. To offer and demonstrate by action a strong working philosophy of living characterized by the
belief that personal fulfillment flows from making lifelong commitments to serving society
through the pursuit of humanitarian goals.”
- George E. Jonas

Selectieprocedure voor Camp Rising Sun 2019
Er zijn bepaalde criteria om aan de selectie in Nederland mee te mogen doen. Deze zijn:
• Je zit op het VWO
• Je bent in het bezit van de Nederlandse nationaliteit
• Je bent geboren tussen 25 augustus 2002 en 20 juni 2004
• Je beheerst de Engelse taal redelijk tot goed
• Je bent (bij voorkeur) nog niet in de Verenigde Staten geweest

Het verblijf op Camp Rising Sun gedurende de vier weken is kosteloos: het is een “scholarship
program”. De Nederlandse Vereniging "Vrienden van Camp Rising Sun" houdt een fonds in stand
waaruit de selectiekosten en de kosten van de reis kunnen worden betaald. Kosten voor een
paspoort, zakgeld en persoonlijke benodigdheden komen wel voor eigen rekening.
Lijkt het je wat om veel nieuwe mensen te ontmoeten tijdens zo’n uitdagend zomerprogramma,
actief bezig te zijn en zelf veel initiatieven te nemen? Aarzel dan niet en vul het aanmeldformulier
in! Je kunt dit aanmeldformulier downloaden van www.camprisingsun.nl onder het kopje
‘selectie’. Na het invullen vragen we je deze, met alle bijbehorende documenten, te e-mailen naar
crsselectie@gmail.com. De digitale aanmelding moet, bij voorkeur, als één PDF bestand of één
Word document worden verzonden.
Je aanmelding moet bestaan uit de volgende elementen:

• Een brief in het Nederlands met jouw levensbeschrijving en een motivatie waarom
jij graag naar Camp Rising Sun wilt gaan.
• Het aanmeldformulier van LAJF ingevuld in het Engels, met daarbij een foto waarop
je gezicht goed te zien is.
• Gewaarmerkte kopieën van je laatste drie rapporten.
• Een aanbevelingsbrief van je mentor of iemand uit de schoolleiding.
Het aanmeldformulier kan wat indrukwekkend overkomen, maar laat dat je niet afschrikken. Het is
belangrijker dat je meer aandacht besteedt aan je brief, dan aan de essayvragen op het invulformulier.
Verwaarloos deze echter niet. Verder is het belangrijk tijdig kopieën van rapporten en een
aanbevelingsbrief aan te vragen, omdat het verkrijgen hiervan in deze periode, vanwege feestdagen en
toetsweken, vaak iets langer duurt.
Op grond van de aanmeldingsbrieven zullen we een aantal kandidaten uitnodigen voor de selectiedag.
Deze dag zal plaatsvinden op zaterdag 23 februari 2019 in Zwolle, dus zorg dat je op deze datum
beschikbaar bent! Aan het eind van die dag nemen we de beslissing over de uit te zenden deelnemer en
deelneemster. Ze worden op eigen kwaliteiten geselecteerd en zullen dus meestal niet van dezelfde
school komen.
Kandidaten moeten zich voor 14 januari 2019 digitaal aanmelden op het volgende
e-mailadres: crsselectie@gmail.com
Als je vragen hebt over Camp Rising Sun, de Vereniging, of de selectieprocedure kun je ook contact
opnemen via bovenstaand e-mailadres.
Uit eigen ervaring kunnen wij, als oud-campers, zeggen dat Camp Rising Sun een zomer is waarin je
ontzettend veel leert over andere culturen, leiderschapskwaliteiten ontwikkelt, groeit als persoon en
dat je bovendien een zomer beleeft om nooit te vergeten! We hopen dan ook dat je je aanmeldt voor
de selectie van dit geweldige zomerprogramma. Heel veel succes, we kijken uit naar jouw brief!
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