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Betreft: Aanmelding “Camp Rising Sun” 2023

Beste leerling,

Hoe lijkt het jou om de komende zomer een maand door te brengen in Amerika met leeftijdsgenoten

vanuit de hele wereld? Op een zomerkamp met een programma vol activiteiten, sport, workshops en

meer? Klinkt tof, of niet? Dit is je kans!  

De Vereniging “Vrienden van Camp Rising Sun” is een vereniging die bestaat uit de Nederlandse

oud-deelnemers van dit zomerprogramma. Wij hebben daar hele goede herinneringen aan en vinden het

belangrijk om jongeren zoals jij een kans te geven komende zomer aan dit programma deel te nemen. De

selectiecommissie van onze Vereniging mag ook dit jaar weer deelnemers selecteren. Zij krijgen een beurs

om (kosteloos) deel te nemen aan dit programma. In deze brief leggen we kort uit wat Camp Rising Sun is

en hoe je je kunt aanmelden. Meer informatie over de geschiedenis van het zomerprogramma vind je

onderaan deze brief.

Wat is "Camp Rising Sun"?

Wat?

Camp Rising Sun bestaat uit twee 4-weken-durende programma's: een jongens- en een

meisjesprogramma. Het programma is heel afwisselend: van inhoudelijke discussies over bijvoorbeeld

global warming tot het maken van een (korte) theatervoorstelling, van een Japanse taalles tot het bouwen

van een houten hangbrug, van het schrijven van je eigen nummers tot een kampeertocht door de Catskill

Mountains. Deze activiteiten worden niet alleen door stafleden georganiseerd, maar juist ook door de

deelnemers zelf. Een van de belangrijke doelen van Camp Rising Sun is namelijk dat je leiderschap

ontwikkelt en initiatief leert nemen.

Voor en met wie?

Het programma is voor jongens en meisjes uit klas 3 of 4 van havo en vwo (15 of 16 jaar oud). Van de

ongeveer 60 deelnemers komt bijna de helft uit verschillende landen over de hele wereld. De andere

jongeren wonen in de Verenigde Staten. Ook de staf is internationaal.

Waar?

Het kampterrein ligt in de omgeving van Rhinebeck, New York State. Op het kampterrein slapen de

deelnemers in bedden, in grote tenten. Er zijn verschillende sportmogelijkheden; zo is er een

basketbalveld, voetbalveld, zwembad en zelfs een tennisbaan. Ook zijn er een aantal gebouwen waarin je

o.a. een eetzaal, theater, een atelier en sportzaal vindt.
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Wie kan zich aanmelden voor Camp Rising Sun?

Er zijn bepaalde criteria om aan de selectie in Nederland mee te kunnen doen. Deze zijn:  

• Je zit op het havo of vwo; 

• Je bent in het bezit van de Nederlandse nationaliteit; 

• Je bent geboren tussen 23 augustus 2006 en 23 juni 2008; 

• Je bent beschikbaar tijdens het gehele 4-weken-durende programma; 

• Je beheerst de Engelse taal redelijk tot goed.

Voor meer informatie over het soort kandidaat dat wij zoeken, kijk je op de website www.camprisingsun.nl

onder het kopje ‘Wie kan zich aanmelden?’. 

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 worden betaald. Kosten voor een paspoort, zakgeld en

persoonlijke benodigdheden komen wel voor eigen rekening.  

Hoe meld ik me aan voor Camp Rising Sun 2023?

Lijkt het je wat om veel nieuwe mensen te ontmoeten tijdens zo’n uitdagend zomerprogramma, actief

bezig te zijn en zelf veel initiatief te (leren) nemen? Aarzel dan niet en meld je aan! Je aanmelding bestaat

uit de volgende elementen: 

1. Een brief, een vlog, of een podcast in het Nederlands (max. 2 kantjes of 3 minuten), waarin jij je
voorstelt op een manier waar jij je comfortabel bij voelt. Gebruik je sterke punten, je mag zo
creatief zijn als je zelf wilt! Zorg dat hierin duidelijk naar voren komt:

o Wie jij bent en wat je graag doet en/of hebt gedaan.
Denk bijvoorbeeld aan: wat zijn je sterke punten en wat wil je graag nog verbeteren of
leren? Wat vind jij belangrijke eigenschappen voor mensen?

o Waarom je wilt deelnemen aan Camp Rising Sun.
Denk dan aan: wat zou je graag willen doen op het kamp? Wat vind je spannend? Hoe is
het voor jou om 4 weken van huis te zijn?

o Wat jij kan bijdragen aan het zomerkamp.
Bijvoorbeeld: welk favoriete lied zou jij graag willen toevoegen aan het songbook en
waarom? Wat zou jij willen toevoegen op het kampterrein qua faciliteiten, kunst of
project? Hoe zou jouw ideale zomerkamp eruit zien? Wat neem jij voor vette hobby of
kwaliteit mee naar het kamp die je anderen kan leren?

www.camprisingsun.nl www.lajf.org crsselectie@gmail.com

http://www.camprisingsun.nl
http://camprisingsun.nl/aanmelden/wie-kan-zich-aanmelden/
http://www.camprisingsun.nl
http://www.lajf.org
mailto:crsselectie@gmail.com


Creating a better world tomorrow,
by inspiring young leaders today

2. Het aanmeldformulier van LAJF (de Amerikaanse organisatie), ingevuld in het Engels, met daarbij
een foto waarop je gezicht goed te zien is. Het formulier kan je downloaden via
www.camprisingsun.nl onder het kopje ‘aanmelden CRS 2023’; 

3. Een aanbevelingsbrief van je mentor of iemand uit de schoolleiding.
Vraag hierbij aan die persoon om te bevestigen dat je toestemming hebt om deel te nemen aan
Camp Rising Sun, ook als dat betekent dat je een aantal weken school moet missen. Ook willen we
graag dat die persoon iets vertelt over jouw Engels vaardigheden.

Deze documenten kan je vervolgens versturen naar crsselectie@gmail.com. Heb je vragen? Mail ons dan

ook via crsselectie@gmail.com! Je kan je tot uiterlijk 15 januari 2023 aanmelden.

Het aanmeldformulier van LAJF kan wat indrukwekkend overkomen, maar laat dat je niet afschrikken. Wij

kijken of luisteren in eerste instantie naar jouw levensverhaal en jouw motivatie. Verder is het belangrijk

op tijd een aanbevelingsbrief aan te vragen bij jouw school in een drukke periode met feestdagen en

toetsweken.  

Als vertegenwoordigers van CRS willen wij iedereen de gelegenheid bieden om zich aan te  melden. Ook

als je twijfelt of je wel aan de eisen voldoet; stuur toch een brief of neem contact op! Jouw talenten en

persoonlijkheid staan bij de aanmelding centraal, ongeacht je culturele, religieuze, politieke en financiële

achtergrond. 

Je hebt je aangemeld, en nu?

We nodigen na het doornemen van de aanmeldingen een aantal kandidaten uit voor de selectiedag. Deze

dag zal plaatsvinden op zaterdag 11 februari 2023, dus zorg dat je op deze datum beschikbaar bent! Aan

het eind van die dag nemen we de beslissing welke jongen en welk meisje komende zomer naar Camp

Rising Sun gaat. 

- De deelnemer aan jongensprogramma vliegt rond 22 juni 2023 naar New York City en keert rond 22

juli 2023 weer terug in in Nederland.

- De deelnemer aan het meisjesprogramma arriveert rond 25 juli 2023 in de Verenigde Staten en vliegt

rond 24 augustus 2023 weer terug.

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 waar

je bovendien een zomer beleeft om nooit te vergeten! We hopen dan ook dat je je aanmeldt voor de

selectie van dit geweldige zomerprogramma. Dit kan tot 15 januari 2023. Heel veel succes, we kijken uit

naar jouw aanmelding!
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Namens de selectiecommissie van de Vereniging

“Vrienden van Camp Rising Sun”,

Maarten Bolscher Esther Eggink

Coördinator selectiecommissie Voorzitter

Achtergrondinformatie

In  1930 besloot George E. Jonas, een rijke Amerikaan, een zomerprogramma op te richten voor jongens

van 14 of 15 jaar. George E. Jonas wilde talentvolle jongens uit arme gezinnen uit New York City de kans

geven zich in een veilige, inspirerende omgeving te ontwikkelen.   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 internationaal zomerprogramma met de

volgende vier  doelstellingen:

• 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. 

In 1989 is voor het eerst ook een programma voor meisjes georganiseerd in Amerika.  Camp Rising Sun

wordt gefinancierd uit de 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. 

Meer informatie, de achtergrond van het programma en ervaringen van  voorgaande campers vind je op

www.camprisingsun.nl en op www.lajf.org.
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