Camion/Happy Home verlaat pand
aan de Hoenderstraat na 50 jaar!
Aan alle goeds komt een eind, zo ook aan het bestaan van
Jongerencentrum Camion (Happy Home) op de
Hoenderstraat 2b in Margraten. Zoals u wellicht heeft
vernomen verlaten wij als Jongeren-Sociëteit Dracula na
dik 50 jaar ons thuis. Middels dit dankwoord denken wij,
met een lach en een traan, terug aan 50 jaar herinneringen.
Want wat hebben we genoten van ons Camion, een pand met een eigen beleving en ziel. Gedragen
door vrijwilligers, bruiste het van cultuur, een unieke visie en boven alles een voorliefde voor
jongerenwerk. Het was een plek waar iedereen een podium vond, een plek waar mensen samen
kwamen, waar de jeugd hun eerste biertje dronk, en een plek waar de jongeren lekker hun eigen ding
konden doen.
Helaas gaan 50 jaar vol prachtige hoogtepunten ook gepaard met enkele dieptepunten waarvan we er
één noodgedwongen moeten benoemen. In tegenstelling tot de steun die we krijgen in ons dorp en
omstreken, is er één afgevaardigde van de Gemeente Eijsden-Margraten ongegrond en op basis van
een persoonlijke vete ons moedwillig aan het beschadigen. Wij als Dracula stonden altijd open voor
een dialoog met de gemeente, een realistische huurovereenkomst en we hebben nooit groepen
geweigerd die verantwoordelijk met vrijwilligerswerk omgaan.
Echter door leugens en rancune van één persoon werd de dialoog vermeden en is eenzijdig en
ongegrond de overeenkomst met Dracula door de gemeente opgezegd. Als een donderslag bij heldere
hemel werden we opeens gesommeerd om ons gebouw te verlaten en dit casco op te leveren. We
betreuren het ten zeerste dat wij als groepje vrijwilligers opeens worden gedwongen om, in navolging
van, via advocaten te communiceren om te voorkomen dat we nog meer worden geschoffeerd.
Ondanks alles staat voor Dracula het belang van jongeren torenhoog op de eerste plaats, dus JongerenSociëteit Dracula gaat door! We zetten onze activiteiten voor jongerenwerk voort en hierover
binnenkort meer.
Graag willen we van deze gelegenheid gebruiken maken om jullie, de inwoners van Margraten, onze
bezoekers en vooral de vrijwilligers te bedanken voor het daverende succes dat Camion was. Camion
blijft een ongeëvenaard stuk geschiedenis waar wij als Margratenaren ontzettend trots op mogen zijn.
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