‘Behalve geld inzamelen,
leren we ontzettend veel!’
Heb je in de afgelopen vijftig jaar jouw middelbare schooltijd op Gymnasium Bernrode
doorgebracht? Dan ben je zonder twijfel op de hoogte van wat Operatie Injectie inhoudt.
En dan weet je ook dat dit niets met naalden voor een injectie of met een operatie
in het ziekenhuis te maken heeft.

VOOR EN DOOR LEERLINGEN
Op een warme zomeravond spreek ik met Sanne Kuijpers (18)
en Suze Loomans (17). De dames zijn lid van Operatie Injectie.
Sanne is voorzitter, Suze regulier lid. Operatie Injectie is een
groep van 20 bovenbouwleerlingen van Gymnasium Bernrode,
die activiteiten organiseert voor alle leerlingen van Gymnasium Bernrode. De opbrengsten van deze activiteiten gaan
naar een goed doel. In het verleden werd elk jaar een ander
doel gekozen en de afgelopen 15 jaar gaat de opbrengst naar
een specifiek project van de Stichting Medisch Werk Mumbai
in Heeswijk-Dinther. Operatie Injectie is opgericht in 1968 en
bestaat inmiddels al meer dan 50 jaar. Nog steeds is deze
organisatie een groot succes onder de leerlingen van Bernrode.
Hoe komt dat?

ACTIVITEITEN EN COMMISSIES
Sanne en Suze vertellen hoe de organisatie in elkaar zit en wat
zij allemaal organiseren. Alleen leerlingen uit de bovenbouw
mogen lid zijn. Wellicht is dat al het eerste wat Operatie Injectie
zo interessant maakt? Sanne: “Zeker, elk jaar is het spannend
welke vierdejaars leerlingen er bij komen. We hebben altijd
meer liefhebbers dan plekken in ons team. We verdelen de
20 leden van Operatie Injectie onder in commissies, zodat
duidelijk is wie wat gaat organiseren. Want met twintig man
één activiteit organiseren, is natuurlijk niet te doen. De meeste
commissies bestaan uit vier tot zeven leerlingen. Elke commissie legt een taakverdeling vast en is verantwoordelijk voor het
organiseren van één of twee activiteiten per jaar. Deze activitei-
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ten brengen geld op voor het goede doel. Meestal organiseren
we 10 tot 12 activiteiten per schooljaar en zodra de inschrijving
start, gaan we langs alle klassen om deze aan te kondigen en
deelnemers te werven.”

INSCHRIJFGELD EN SPONSOREN
Suze vult aan: “Leerlingen kunnen zich aanmelden en door het
inschrijfgeld zamelen we geld in. Ook proberen we sponsoren
te motiveren om een bijdrage te geven, dat kan bijvoorbeeld
door ons gratis broodjes en beleg te geven, die we na onze
vastenactie Zipp-It samen opeten.” Sanne: “Gemiddeld organiseren we één activiteit per maand. Onze bekendste acties zijn
het OI-diner in het kasteel, waar we Indiaas eten koken voor gemiddeld 200 gasten en het OI-kamp voor de onderbouwleerlingen aan het begin van het schooljaar. Dit organiseren we zodat
leerlingen elkaar kunnen leren kennen.

Tekst: Eline Sigmans Fotografie René Kuijs en Operatie Injectie Vormgeving Ruth Mollema

INTERVIEW
We logeren dan op de kampeerboerderij van Femke en Wilhelm van de Wijgert op ’t Rukven. Verder hebben we net voor
de zomervakantie een voetbaltoernooi met 18 teams georganiseerd, doen we een rozenactie met persoonlijk geschreven
kaartjes op Valentijnsdag, organiseren we een Kerstgala, verkopen we worstenbroodjes voor Kerst en eens per drie jaar
organiseren we de sponsorfietstocht ‘Ronde van Bernrode’.”

STICHTING MEDISCH WERK MUMBAI
Met het opgehaalde geld steunt de organisatie al vele jaren
Stichting Medisch Werk Mumbai. “Deze stichting is opgericht
door twee ex-huisartsen uit ons dorp, Carlo en Trees van de
Bilt”, vertelt Sanne. “De stichting helpt verschillende kleinschalige, medische projecten in India. Ons geld gaat naar het
Vishwas project in Indore. Dit project richt zich op preventie
van aids en levert sociale en medische zorg aan aidspatiënten.” Suze: “Ik vind het heel bijzonder en mooi dat wij hieraan
structureel een bijdrage kunnen leveren. En ik ben niet de
enige! Ik denk dat dit ook een reden is waarom Operatie Injectie al zo lang blijft bestaan.”

zo leuk. We leren om samen te werken, keuzes te maken en
zelf dingen te regelen. Docenten laten ons hierin vrij, het is
de bedoeling dat we alles zelfstandig regelen. Gelukkig kunnen we terugvallen op draaiboeken die leden uit voorgaande
jaren steeds aan elkaar overdragen. Dat is super fijn.”
Suze vult aan: “Na iedere activiteit hebben we een vergadering, dan kunnen we kijken wat er goed ging en wat een
volgende keer beter kan. We bespreken het ook als iemand
ergens niet helemaal uitkomt. Dat is niet erg, als je het maar
met elkaar bespreekt.”

LEERZAAM
Sanne: “Behalve dat we geld ophalen voor het goede doel, leren we ook ontzettend veel. Ook dat maakt Operatie Injectie
Sanne Kuijpers en Suze Loomans
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DURVEN EN DOEN

OI-DINER

Goed communiceren en afstemmen op de ander - persoonlijk, in vergaderingen, via app, mail en social media - is bijvoorbeeld wat Sanne geleerd heeft, iets wat haar heel nuttig lijkt
in de toekomst op haar werk of voor haar vervolgopleiding.
Sanne: “Je hebt er altijd iets aan. Dat gaat ook allemaal vanzelf. Je moet het gewoon durven en doen!” Dat beaamt Suze:
“De eerste keer dat ik een bedrijf ging bellen met de vraag of
ze ons wilden sponsoren, vond ik dat natuurlijk heel spannend. Maar nu gaat dat steeds gemakkelijker.” Ook Sanne
zegt het soms nog wel eens moeilijk te vinden als ze het geld
of een keuze moet verantwoorden. Sanne: “In mijn rol als
voorzitter wordt er verwacht dat ik bij alle commissies een
oogje in het zeil houd en het aanspreekpunt ben. Soms is die
verantwoordelijkheid wel groot, maar ik vind het ook weer
heel leuk om iedereen te helpen en overzicht te houden hoe
alles loopt en gaat.”

Sanne gaat verder: “Wij als Operatie Injectie (OI) organiseren
dit diner: één van de commissies doet de promotie om gasten te werven en kookt een Indiaas driegangenmenu en de
leerlingen die willen instromen, serveren en doen de afwas.
Dit is voor ons een mooie mogelijkheid om de ‘sollicitanten’
te observeren. We zien bijvoorbeeld hoe spontaan ze zijn en
hoe ze reageren als ze een opdracht krijgen. Aan het einde
van de avond kiezen we met onze hele groep wie OI tijdens
zijn bovenbouwjaren mag versterken en maken dat bekend.
Voor de sollicitanten is dat een intens blij of enorm verdrietig
moment.”
“Ik weet nog dat ik als derdeklasser een biertje liet vallen tijdens het OI-diner”, zegt Suze. “Oh, joh, dat vond ik zó erg!
Vooral omdat er altijd een verhaal rond ging dat je niet bij
OI zou komen als je wat zou laten vallen. Ik zag het lidmaatschap al helemaal aan mij voorbijschieten!”

ENTHOUSIASME DELEN VIA INSTAGRAM
De meiden merken dat veel dingen invloed hebben op het
aantal leerlingen dat deelneemt aan een activiteit. Suze vertelt: “Het ligt natuurlijk aan het soort activiteit. Sommige activiteiten keren jaarlijks terug en dan moeten we af en toe
zelfs een limiet vaststellen, omdat er anders teveel leerlingen meedoen. Bij andere activiteiten merk je juist dat we wat
harder moeten trekken om mensen enthousiast te maken.
We promoten onze activiteiten via Facebook en Instagram.
Daar is bijna iedere scholier op te vinden, dus ons bereik is
heel groot.” Sanne: “En het is ook keileuk om onze successen
daarop te delen. Zoals foto’s van enthousiaste deelnemers
en de opbrengst van de activiteiten.”

GOEDE SFEER
“We leren voors en tegens af te wegen om beslissingen te
kunnen nemen, we leren plannen, organiseren en afspraken
nakomen. Het belangrijkste vinden we dat wij het als groep
leuk hebben,” vertelt Suze. “Als er een goede sfeer hangt bij
de leden van Operatie Injectie, dan stralen we dat ook uit
naar anderen. Zo gaan onze acties erop vooruit, want dan
willen leerlingen ook meedoen en blijven wij gemotiveerd
om ermee door te gaan.”

INSTROMERS
Sanne: “We hopen dat dit aanstekelijk werkt en we onze
kennis en ervaring door kunnen geven aan alle nieuwe vierdeklassers die elk jaar instromen.” En dat instromen bij Operatie Injectie kent een heus ritueel. Dat is stiekem misschien
ook wel wat Sanne en Suze trok - je wordt immers niet zomaar lid. De dames leggen uit dat leerlingen zich vanaf klas
3 kunnen aanmelden. Sanne: “Het is eigenlijk een hele sollicitatieprocedure. Leerlingen die geïnteresseerd zijn, schrijven
een motivatiebrief en komen bij het bestuur op gesprek. Vervolgens overlegt het bestuur wie ze eruit vonden springen en
door mag naar de laatste ronde. Dit is ons bekende OI-diner,
bij Kasteel Heeswijk.”
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Operatie Injectie is te volgen via www.facebook.com/
OperatieInjectie1968 of op Instagram via @operatie_injectie.
En als mensen Operatie Injectie willen steunen, mail dan
naar: oi@bernrode.nl

DINSDAG
17 SEPTEM
BER

Ronde van Bernrode: fiets ook mee!
Op 17 september organiseert Operatie Injectie de ‘Ronde van Bernrode’ voor het eerst zelf én in een nieuw jasje. Het
is een prachtige fietstocht langs alle dorpen waar leerlingen van Gymnasium Bernrode wonen en vindt eens in de
drie jaar plaats.
Sanne legt uit: “Deelnemers kunnen routes fietsen van 60, 75 en 90 kilometer en natuurlijk is het ook mogelijk om de
hele ronde van 180 km te fietsen. Het is een sponsorfietstocht, dus iedere leerling werft zijn of haar eigen sponsoren.
De fietstocht is het grootste evenement voor ons als organisatie. Normaal wordt dit alleen voor leerlingen, hun ouders en docenten van het gymnasium georganiseerd, maar dit jaar willen we ook fietsliefhebbers en wielerclubs uit
de omgeving uitnodigen. De route is er immers toch! We hopen dat veel dorpsgenoten met ons meefietsen.”
Dus wil je heel graag zelf of met je wielerclub meefietsen voor het goede doel?
Mail dan naar oi@bernrode.nl en meld je aan!
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