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Utrecht, 16 november 2022

Betreft: Voordracht kandidaten voor “Camp Rising Sun” 2023

Beste mentor/coördinator van 3 en 4 havo en/of vwo,

“ Creating a better world tomorrow by inspiring young leaders today.”

Met deze missie startte George E. Jonas in 1930 een zomerprogramma voor jongeren in een

heuvelachtige en bosrijke omgeving op twee uur rijden van New York City. Het zomerprogramma is een

kans voor talentvolle jongeren om zich te ontwikkelen in een inspirerende, internationale omgeving.

Met de mondiale uitdagingen van nu is deze missie belangrijker dan ooit. Jouw leerlingen kunnen hier

onderdeel van uitmaken! Je kunt ze namelijk voordragen voor deelname aan het internationale

educatieve zomerprogramma “Camp Rising Sun.” Hieronder vertellen we je wat dit inhoudt en hoe je dit

kan doen.

Wat houdt “Camp Rising Sun” in?

Aan Camp Rising Sun doen elk jaar 60 jongens en 60 meisjes mee uit verschillende landen van over de

hele wereld. Wij mogen als alumnivereniging van Camp Rising Sun elk jaar twee Nederlandse leerlingen

selecteren voor (volledig kosteloze) deelname aan dit 4-weken-durende zomerkamp. Eén jongen voor

deelname aan het jongensprogramma; één meisje voor het meisjesprogramma. De programma’s bestaan

uit intellectuele, creatieve, sportieve en recreatieve activiteiten en kennen dezelfde 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 setting; 

• Het bieden en demonstreren van een maatschappelijke betrokkenheid.

Wie kan zich aanmelden voor Camp Rising Sun?

Voor deelname aan Camp Rising Sun 2023 moeten de deelnemers op havo- of vwo-niveau onderwijs

volgen en ten tijde van het programma 15 of 16 jaar oud zijn (geboren tussen 23 augustus 2006 en 23

juni 2008). Leerlingen komen in aanmerking als ze de Engelse taal redelijk tot goed beheersen en

opvallen door hun brede belangstelling, open houding, initiatiefrijkheid en/of organisatorische

kwaliteiten. Hierbij willen we niet onvermeld laten dat vanaf vorig jaar de selectie ook open staat voor

havisten. We moedigen hen daarom extra aan om zich ook aan te melden! Geïnteresseerde leerlingen

kunnen zich uiterlijk 15 januari 2023 digitaal bij ons aanmelden. 
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Hoe kan de mentor/coördinator helpen?

We brengen deze unieke kans graag onder de aandacht van zoveel mogelijk leerlingen en hopen daarom

dat je als mentor/coördinator van klas 3 en 4 havo en/of vwo hiermee wilt helpen. Voel je uiteraard vrij

om in het bijzonder ook de in jouw ogen geschikte leerlingen aan te moedigen zich aan te melden.

De brief met informatie voor leerlingen, inclusief het aanmeldingsformulier, brochure en alle informatie

over Camp Rising Sun staat op onze website, www.camprisingsun.nl/aanmelden. Wanneer er leerlingen

interesse hebben, kan je hen helpen door ze op tijd van een aanbevelingsbrief te voorzien (inclusief

expliciete toestemming om eventueel school te missen), die nodig is voor de aanmelding. 

Camp Rising Sun is ontstaan uit de ideologie dat iedereen dezelfde kans verdient op basis van  zijn of haar

talenten, ongeacht culturele, religieuze, politieke of financiële achtergrond. Moedig dus ook zeker

leerlingen aan om zich aan te melden, die wellicht zelf niet het idee hebben aan de eisen te voldoen. Wij

verwelkomen graag nadrukkelijk kandidaten van elke achtergrond in ons programma!

Het jongensprogramma vindt plaats van 23 juni t/m 21 juli 2023; het meisjesprogramma vindt plaats van

26 juli t/m 23 augustus 2023. Het komt voor dat de deelnemers hierdoor enkele weken school moeten

missen. Dit vraagt om enig maatwerk vanuit school.

Uit eigen ervaring kunnen wij, als oud-campers, zeggen dat

Camp Rising Sun een zomer is waarin je ontzettend veel

leert, groeit en leiderschapskwaliteiten ontwikkelt. Kortom:

een zomer om nooit te vergeten! Wij kijken daarom uit naar

de aanmeldingsbrieven, waaronder hopelijk ook brieven van

één of meer van jouw leerlingen! Mocht je nog vragen

hebben, neem dan contact op via crsselectie@gmail.com.

Namens de selectiecommissie van de Vereniging

“Vrienden van Camp Rising Sun”,

Maarten Bolscher Esther Eggink

Coördinator selectiecommissie Voorzitter
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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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