Taberele Noua Speranţă
Un loc al odihnei active într-un cadru natural uimitor de frumos,
un loc al aventurii atent supravegheate, un loc în care înveţi făcând,
un loc în care înveţi ce înseamnă să îţi pese de cei din jurul tău,
ce înseamnă camaraderie şi adevăratul spirit de echipă!

La toate acestea contribuie patru factori care fac din taberele Noua Speranţă o experienţă
unică:
Conducătorul taberei şi echipa de personal
O echipă formată din oameni aplecaţi cu dragoste şi grijă spre generaţia tânără şi spre
familii, cu o experienţă de peste douăzeci de ani în organizarea acestui gen de tabere!
Un cadru natural de excepţie
• Tabăra este aşezată pe Valea Streiului, la 10 km. amonte de comuna Baru-Mare din
judeţul Hunedoara. Munţii aflati de o parte şi de alta a văii adăpostesc locuri frumoase,
peisaje ce nu le vei mai întâlni niciunde altundeva.
• Locul în care este aşezată tabăra de corturi are el însuşi un farmec aparte. Pe malul stâng
al Streiului, se află Poiana Luponii chiar lângă locul unde Pârâul Luponii se varsă în
Strei. O pădure frumoasă acoperă un picior de munte care se ridică chiar din spatele
taberei, iar în faţa acesteia, pe malul Streiului se desfăşoară o luncă încântătoare, după
care se ridică versanţi împăduriţi, cu vârful împodobit de ţancuri stâncoase. O punte
rustică ne lasă să traversăm Streiul şi trecând prin fâneţe să privim la priveliştea
grandioasă a pereţilor de la Şipot şi la întreaga creastă a Şomârdalelor!
• Traseele de drumeţie:


În prima drumeţie vom urca spre Piatra Bulzului, şi apoi ne vom îndrepta spre
marginea abruptului într-un loc de unde se deschide o perspectivă absolut
copleşitoare spre Valea Streiului, iar de acolo vom merge spre Lola, un fenomen
geologic curios şi interesant: o vale carstică seacă suspendată a cărei gură se
deschide la Ticera Pinului, ţancuri impresionante de stâncă, de unde vom coborâ la
Strei.



Al doilea traseu ne va purta paşii spre tainicele şi de puţini oameni ştiute cascade ale
Şipotului, un pârâu năvalnic cu un farmec aparte.



Platoul carstic de la Tecuri, Poiana Bojiţa, Dealul Poiana şi poiana de la Teiul Lung,
sunt reperele celui de-al treilea traseu în care fenomene carstice interesante, cum ar
fi dolinele şi ponoarele vor alterna cu panoramele largi spre inima munţilor Şureanu
şi spre masivele Retezat, Parâng şi Vâlcan..

Tabără de corturi! (aici poţi vedea cum arată!)
Tabăra Noua Speranţă este o tabără de corturi! Aceasta înseamnă că:
• Vom dormi în corturi – nu trebuie să aduci cortul tău, acestea sunt deja instalate în
tabără. Sunt corturi de pânză cu structură metalică, de 2, 3, 5 şi 6 locuri şi cu
apartamente interioare de pânză şi podea impermeabilă, produse în Cehia şi Polonia.
Pentru fiecare participant va exista o salteluţă de poliuretan (izolir) de 10 mm.
• Hrana se găteşte şi se serveşte în aer liber – nimic nu întrece gustul şi savoarea
mâncării gătite la soba cu lemne şi nici bucuria unei mese servite în aer liber împreună
cu prietenii! Fiecare participant la tabără va primi un set de veselă de inox, de a cărei
igienă se va îngriji personal pe tot parcursul taberei, folosind materialele puse la
dispoziţie de organizatori.
Meniurile sunt bogate, echilibrate, sănătoase şi diverse! E nevoie de rezerve
suplimentare de hrană, cum ar fi conservele? Nici vorbă! Desigur, se pot lua după
dorinţă, dulciuri sau snacksuri, dar în fiecare zi în meniu sunt incluse şi dulciuri, fructe
sau deserturi.
Se pot face cumpărărturi în timpul taberei? Nu, suntem la munte, într-o zonă relativ
izolată şi nu avem în vecinătate chioşcuri şi nici supermarket! Dacă participanţilor le
vor lipsi obiecte de strictă necesitate, cum ar fi pasta de dinţi, hârtia igienică, săpunul
sau bateriile pentru lanternă, se poate apela la personalul taberei care face
aprovizionarea şi aceste probleme se vor rezolva!
• Unde ne spălăm? – o tabără de corturi nu înseamnă nicidecum lipsă de igienă chiar
dacă nu avem duşuri cu apă caldă!
Ne vom spăla în Strei, apa rece şi limpede înviorându-ne în fiecare dimineaţă! Iar
după o zi plină de activităţi şi trasee, înainte de adunarea la cină şi apoi la focul de
tabără, o baie straşnică va fi binevenită! Pentru aceasta, în locuri discrete se află câte o
cabină plasată în apa Streiului, una pentru băieţi, alta pentru fete, în care te poţi spăla în
linişte pe întregul corp.
• Dar... toaletele? – Este evident că nu vom avea toalete cu apă curentă, dar asta nu
înseamnă nicidecum lipsă de igienă! În tabără sunt amenajate două cabine de toaletă, cu
podea de scânduri noi, cu pereţi, uşă şi acoperiş din material plastic şi policarbonat.
Acestea vor fi spălate şi igienizate zilnic, fiind păstrate în cea mai desăvârşită stare de
curăţenie.
• Dacă plouă? – Corturile de locuit sunt impermeabilizate şi protejate cu supratende.
Bagajele se ţin pe băncuţe de lemn, deci... putem fi uscaţi şi dacă plouă mult. În tabără
există şi un cort de tip marchiză (tip militar) de 9 x 7 m, în care putem desfăşura
activităţi şi pe vreme rea!
• Curent electric? – Nu! Deci orice gadget electronic (toate neamurile de „pod“-uri şi
„pad“-uri sau tablete sunt absolut inutile. Smartphone-uri? O.K., dar nu aveţi unde le
încărca! Există semnal de telefonie mobilă în tabără? Nu.
• Ce dotări mai are tabăra? – un teren de volei, unul de badminton, o masă de pingpong. Şi, desigur, materialele necesare (mingi, rachete, palete...). Jocuri de club şi
societate, mijloace de iluminat pentru activităţile din timpul serii (lămpi cu carbid) şi
toate cele necesare activităţilor din program precum şi unei gospodăriri atente şi sigure
a taberei.
Aici poţi vedea cum arată tabăra!

Programul şi activităţile taberei
Tabăra va avea un program interesant şi variat, cu activităţi originale, care garantăm că
vor fi gustate din plin şi nu vor fi uitate. Este chiar o tabără unică! Cum arată un astfel de
program?
 deşteptarea este la ora 8
 urmează un timp destinat igienei personale şi aranjatului cortului
 la ora 8.45 ne întâlnim pentru un timp de închinare în citirea Bibliei, rugăciune şi
cântec
 la ora 9.30 se serveşte micul dejun
 după micul dejun urmează un timp destinat pregătirii pentru activităţile zilei
 în timpul dimineţii se vor desfăşura studii biblice.
 urmează apoi un timp liber destinat sportului (volei, badminton, tenis de masă)
 masa de prânz se va servi în jurul orei 14, după care urmează un timp liber pentru
odihnă
 după-mesele sunt rezervate activităţilor de team-building, jocurilor şi campionatelor
sportive
 cina se serveşte în jurul orei 19,30
 după cină urmează pregătirea pentru noapte, apoi, în jurul orei 21 ne adunăm fie la
focul de tabără, fie în cortul mare, pentru discuţii şi dezbateri pe diverse teme de
interes, pentru jocuri logice, jocuri de societate sau de club.
 stingerea se dă la ora 23.
În zilele în care se parcurg trasee de drumeţie, după micul dejun urmează pregătirea
pentru traseu. Masa de prânz se va servi pe traseu (hrană rece). La sosirea în tabără,
după ce facem o baie zdravănă, ne va aştepta o cină gustoasă. Apoi, activităţile de seară
pentru cei care încă mai au resurse, sau odihna pentru cei care preferă aceasta!
Vă asigurăm că este un program de excepţie! Dar pe lângă cele spuse deja vor mai fi
câteva activităţi cu adevărat memorabile, din care vă dezvăluim unul:
 un joc de orientare în teren, pe echipe, absolut original şi bazat pe cunoştinţele
acumulate în tabără!

Şi totuşi, de ce tabără de corturi?
Este un ceva anume al taberei de corturi, ceva ce nu poate fi definit exact, ceva căruia dacă
îi simţi odată gustul, îl vei dori mereu. Ne bucurăm când ne întoarcem acasă, în confortul
camerei proprii, la un duş fierbinte, când mâncăm la masă... dar sunetul fermoarului de cort,
tras pentru a primi din plin aer curat, raze de soare, cer albastru, iarbă înrourată şi creste
luminoase... şi vocile vesele ale celor din tabără, sunetul acesta care se imprimă nu în auz, ci
direct în suflet, ne va chema mereu înapoi.
Deci, de ce?
Pentru că
•

Vom învăţa că viaţa are bucurii simple, dar profunde.

•

Vom vedea că se poate trăi foarte bine şi fără computer, televizor, net, smartphone.

•

Vom simţi că totuşi, apa de izvor ne potoleşte setea mai bine decât orice „cola“.

•

Vom învăţa să ne gospodărim hainele şi bagajele într-un spaţiu mic.

•

Ne vom ajusta pretenţiile avându-i în vedere şi pe tovarăşii de cort şi învăţăm să ne
pese de cel de lângă noi dar în acelaşi timp ne vom bucura de faptul că şi celorlalţi
le pasă de noi.

•

Vom gusta ce înseamnă adevărata camaraderie şi asta ne va face prieteniile mai
adevărate, mai profunde, mai durabile.

•

Vom învăţa cum să ne îmbrăcăm, în aşa fel încât să nu ne fie nici prea frig, nici
prea cald.

•

Vom vedea că şi la munte şi în cort, chiar dacă plouă poţi să te simţi confortabil şi
să îţi păstrezi hainele uscate.

•

Spălatul cu apa rece a râului de munte nu numai că ne va păstra curaţi, dar ne va
înviora şi ce este mai imortant, ne va căli organismul.

•

În răcoarea dimineţii, ceaiul fierbinte, cu lâmie din belşug, va avea cea mai bună
aromă din lume.

•

La orice vom învăţa despre natură, despre munte, despre viaţa în aer liber, avem
exemplele şi terenul de practică în jurul nostru, de fapt, locuim în el!

•

Nu trebuie să străbatem un sat întreg sau să tropăim kilometri întregi pe şosea,
pentru a învăţa ce înseamnă orientarea în pădure, căci pădurea începe chiar în
tabără!

•

Gustul unei ciorbe delicioase, painea proaspătă, savoarea fripturilor făcute la foc de
lemne, frăgezimea salatelor... nu se compară cu nici un restaurant din lume, căci
vom servi mesele la umbra copacilor şi aproape de răcoarea râului.

•

Când jucăm volei, badminton sau tenis de masă, neapărat vom rata câte un punct,
căci peisajul care se vede de pe terenurile de sport, pur şi simplu îţi fură privirile!

•

Dar dacă plouă? Şi atunci va fi fain, fain de tot, căci una-două amenajăm un club în
cortul cel mare şi ne vom duela în ascuţimea minţii cu jocuri care mai de care mai
deştepte şi care ne pun îndemânarea şi cunoştinţele din Biblie la încercare.

•

Şi mai ceva: ştiţi ce frumos se trag vălătucii de nori pe văi atunci când ploaia se
opreşte?

•

Traseele de drumeţie? În nici o altă tabără nu vă veţi bucura de astfel de trasee
superbe. Puţini sunt cei care le cunosc, şi mai puţini cei ce le străbat. Voi veţi fi
printre ei, elită a drumeţilor adevăraţi! Fiindcă vom învăţa ca în urma noastră să nu
rămână nici o urmă şi vom învăţa că din natură luăm doar amintirile şi fotografiile!

•

Fotografii frumoase! Căci ghizii de drumeţie vă vor arăta cele mai bune locuri de
făcut fotografii şi nu vor uita să vă dea şi câteva sfaturi despre cum se face o
fotografie bună!

•

Vom învăţa cum ne facem rucsacul atunci când plecăm pe un traseu, ce punem în
el, cum mâncăm „din traistă“, în grup. Da, şi despre hărţi, şi despre citirea lor, şi
despre busolă şi marcaje turistice. Şi, desigur, şi despre GPS!

•

Dar oare vom face cu toţii faţă traseelor? Da, absolut sigur că da! Nu sunt uşoare,
dar suntem o echipă, plecăm o echipă şi ne întoarcem o echipă! Fiecare va putea
spune cu mândrie că a parcurs nu unul, ci două trasee superbe ca un adevărat
montaniard!

•

Vom pune mâna şi vom ajuta un şi la gospodărirea taberei şi asta ne va învăţa că
într-o comunitate (fie ea familie, clasă de şcoală, echipă de lucru, biserică grup de
tineri sau tabără) fiecare trebuie să contribuim cu ceva pentru binele comun.

•

Concursul de orientare! Aaaa, un deliciu, aventură, amuzament, spirit de echipă,
logică, sport, natură, toate la un loc. Şi e orientare adevărată, căci suntem pe munte,
în pădure!

•

Ajungem obosiţi dar fericiţi înapoi în tabără? Încă e cald? Ce spuneţi de o felie de
pepene verde (adică roşu!) dulce şi zemos? Care pepeni, până am dat noi de capăt
tuturor încercărilor concursurilor şi jocurilor, ne-au aşteptat cuminţi în apa care i-a
răcit numai bine.

•

Ne vom bucura de foc de tabără adevărat, aprins de noi, făcut cu lemnele pe care
noi le strângem din pădure.

•

Iar când flăcările şi lemnele se vor topi în sute de cubuleţe incandescente de jăratic,
ce poate fi mai grozav decât o bucată de slănină, înghesuită zdravăn pe o ţepuşă
între felii de ceapă, ardei şi un cârnăcior, picurând apetisant pe felii de pâine
proaspătă?

•

În liniştea serii, înainte de culcare, ne vom uita cu uimire la un cer spuzit de stele,
aşa de mari şi multe şi luminoase, cum nicăieri nu vom mai vedea, căci aici o astfel
de privelişte nu este tulburată de luminile oraşului sau ale pensiunii.

•

În căldura sacului de dormit, glumele trecute de la cort la cort, poveştile şi
gândurile vor închide încet pleoapele obosite, doar pentru a păstra amintirea unei
zile cum nu a fost alta, în tabăra de corturi Noua Speranţă, şi pentru a ne da odihna
şi energia să începem o zi şi mai frumoasă dăruită de Dumnezeu pe Valea Streiului!

