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Vraag het Freek! 

!!! De RSWereld draait door !!! 
Na 3 dagen zwoegen is het dan eindelijk zover. Al die 

biomassa die jullie dit weekend gekweekt hebben op 

jullie vege lijfjes mag er dan eindelijk worden afge-

spoeld. Eerst moet er alleen nog een prijs worden uit-

gereikt, en daarna al je nieuwe ongewassen vriendjes 

en vriendinnetjes nog even knuffelen. Het schijnt dat 

een PaRoBa daar erg goed in is. 

Maar wat hebben jullie een geweldig kamp had. En wat 

een weer ook! Alleen jammer van dat buitje vannacht. 

Dat heeft een boel biomassa gekost. Al die vieze pan-

nen die niet goed onder jullie keukenzeil lagen. Alle-

maal verspilde groen(t)e energie. 

Maar het was allemaal de moeite waard. We hebben 

gekolonist van Catand, gekampvuurd, gehikeloopt, 

getokkelbaand, gecitroenbatterijd, gekwizzed, gepop-

cornpopt, gejuried, gehergebruikt, gekoehandeld, ge-

pubquizd en gepostspeld. Ook is er goed gejamd en 

gehagelslagd op broodjes. 

Er zijn dit jaar veel panda’s gespot. Sommige waren wat 

wild en leken op koeien, maar eentje is er zeker Getemd 

en daarna veel gebagagemandjerondgefietst. (Leuk 

voor Wordfeud!). 

In ieder geval hebben we met z’n allen de wereld weer 

aan het nadenken gezet. Misschien goed genoeg om de 

wereld zo hard te laten draaien dat we volgend jaar 

weer een RSW hebben. 

Rest ons nog te zeggen! 

Have a nice GFT* en tot volgend jaar!  

*Green Future Today 

Tja, Freek zei het al aan het begin: je hebt Jongens èn 

Meisjes.  

Neem nu Mark van de overkant en Michelle uit Nun-

speet. Maar ook de PL van de Compostella’s èn Sarah 

uit N. Jesse van de JW èn Lisan van de Meridiaan. 

Allemaal jongens èn meisjes.  

En dan is de RSW afgelopen. Het grote afscheid moet 

beginnen. Gelukkig hebben we tegenwoordig mobiel 

internet zodat je vanaf de achterbank in de auto al je 

nieuwe vrienden kan sms’en, facebooken, Whatsap-

pen, snapchatten of instagrammen.  

Maar wat stuur je elkaar 

dan? Je nieuwste RSW-

Panda-selfie, je verse 

‘biomassa’ of gewoon 

een leuk tekstberichtje? 

Het zal Freek een zorg 

zijn. Als jullie maar niet 

eindigen zoals de PL van 

de Compostella’s. Die 

schijnt nog steeds achter 

de Blauwe subkamp staf te wachten met een bosje To-

fu.  

Een van de knuffelaars, Kian, heeft zijn grote goed ge-

mutste voorbeeld gevonden op dit kamp. Dat ging dit 

jaar net goed. Freek zal de organisatie bijbrengen dat 

de indeling van PaRoBa’s en territorium afbakening van 

de mannetjes niet onderschat mag worden. Tenslotte is 

de juiste hoeveelheid Biomassa van belang voor een 

goede balans in de feromoonspiegel. 

Toch wil Freek jullie nog een echte jungle tip meege-

ven. Mocht je dan die dames eindelijk zover gekregen 

hebben dat ze mee gaan water halen, wink, wees dan 

galant en draag de jerrycan van Kayleigh en Thyrza. 

Laterrrrrr. 
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