DE ZOMERKAMPEN GAAN DOOR!
Beste ouders en leden,
Ondanks dat positieve nieuws zal het kamp er dit jaar wel anders uitzien dan we gewoon zijn. Omdat we ons
aan zoveel regels en maatregelen moeten houden, hebben we ervoor gekozen om ons kamp in 2 delen op
te splitsen. Dit lijkt ons de meest veilige en enige praktisch haalbare manier omdat onze groep voor het
kamp in totaal uit bijna 350 leden bestaat!
Hierbij alvast enkele praktische zaken op een rijtje:
Elke groep, met uitzondering van de aspi’s, gaat 5 dagen op kamp.

Van 1 tot 6 augustus verwelkomen we: lira’s, dora’s, tito’s, keti’s
Zij worden met eigen vervoer gebracht naar en ook met eigen vervoer opgehaald op de kampplaats. Dit
betekent dat ook de bagage met het eigen vervoer wordt meegebracht.
Er gaat dus geen persoonlijke bagage mee met de camion.

Van 6 tot 11 augustus verwelkomen we: wemels, ribbels, speelclub en mazzels
Zij worden ook met eigen vervoer gebracht naar en ook met eigen vervoer opgehaald op de kampplaats. Dit
betekent dat ook voor hen dat de bagage met het eigen vervoer wordt meegebracht.
Er gaat dus geen persoonlijke bagage mee met de camion.

Van 31 tot 11 augustus zijn alle aspi’s welkom
Zij gaan het hele kamp! Zij vertrekken en komen ook terug met de fiets!
Voor hen wordt dus wel plaats voorzien in de camion voor de bagage. Wanneer de bagage moet worden
binnengebracht, wordt zeker nog op tijd gecommuniceerd.

GOED OM TE WETEN
Deze maatregelen werden opgesteld door de jeugdsector, in samenspraak met virologen.
Chirojeugd Vlaanderen heeft ons geïnformeerd over hoe we ons kamp op een veilige en
verantwoorde manier kunnen laten doorgaan. Die maatregelen zijn goed doordacht en
afgetoetst met de Veiligheidsraad en experten, dus we willen die graag respecteren.
Hopelijk jullie ook! Zo kunnen we onze leden de nodige ademruimte geven die ze na deze
crisis verdienen.

DE BELANGRIJKSTE MAATREGELEN

1. Zieke leden en leiding blijven thuis
Wie ziek is of in de vijf dagen voor het kamp symptomen heeft – hoesten, verstopte neus, koorts,
diarree, keelpijn, moeilijk ademen – blijft verplicht thuis.
Experts hebben een lijst opgesteld met risicogroepen, deze lijst kan je bekijken in onderstaande link.
https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/Risicogroepen%20pediatrie%20NL%20FINAL.pdf
Behoort je kind tot een van die risicogroepen? Dan heeft het de toestemming en een attest van een dokter
nodig om mee op kamp te mogen. We rekenen op u, als ouder, om dat in orde te brengen.
We weten dat dit strikt is, maar het is zeer belangrijk. We rekenen dus op u om dit goed op te volgen en
op uw eerlijkheid. Als u uw kind meestuurt, wil dat zeggen dat u de voorwaarden erkent en respecteert.
Het is in ieders belang, ook in die van uw kind.

Wat met luizen op kamp?
Vermits we dit kamp onze handen vol zullen hebben met alles goed op te volgen en vele andere taken,
kunnen wij als leiding niet de nodige zorg bieden als er luizen bij uw kind zouden worden vastgesteld. We
zullen in dit geval dus ook streng en snel moeten handelen. Als we op kamp bij u kind luizen aantreffen,
zullen wij u vragen om uw kind te komen ophalen. Dus gelieve dit zelf goed te controleren voor de
aanvang van het kamp!

2. Wordt er iemand ziek op kamp?
Als er tijdens het kamp iemand ziek wordt, volgen we het stappenplan dat door de jeugdsector en de
overheid opgesteld is. Zieke leden moeten naar huis. We willen dus vragen om tijdens het kamp
beschikbaar te zijn om, indien nodig, uw kind te komen halen.

3. Op kamp in contactbubbels
We delen onze Chirogroep op in 10 bubbels van maximaal 50 deelnemers. Zo’n bubbel bestaat uit zowel
leden als leiding. Binnen die bubbels mag er normaal gespeeld, geslapen en gegeten worden. Tussen de
verschillende bubbels is er zo weinig mogelijk contact. We eten, slapen en wassen ons op aparte
momenten en reinigen contactoppervlakken tussendoor. We voorzien voldoende afstand en als het niet
anders kan, dragen we mondmaskers. Handen wassen en andere hygiëne blijven belangrijk. We maken
dus een soort minikampjes binnen ons kamp.
Zo zullen onze bubbels eruitzien:

- Lira
- Dora
- Tito (de Tito’s zijn met 49 leden, voor hen hebben we expliciet toestemming gekregen van Chiro Nationaal,
om de bubbel groter te maken)
- Keti
Deze 4 groepen vormen elk een aparte bubbel tijdens het eerste deel van het kamp.
- Wemels
- Ribbels
- Speelclub
- Mazzel
Deze 4 groepen vormen elk een aparte bubbel tijdens het tweede deel van het kamp.
- Aspi
- kookploeg, vb’s, technische ploeg, EHBO- verantwoordelijke
Deze 2 groepen vormen elk een aparte bubbel tijdens het hele kamp.

OPGELET:
Het kan zijn dat broers en zussen niet in dezelfde bubbel terechtkomen omdat ze bij hun
leeftijdsgenoten ingedeeld worden. Ze zullen dan tijdens het kamp ook weinig direct contact met elkaar
kunnen hebben. Voorzie dus voldoende eigen spullen per kind. Shampoo en tandpasta delen is
bijvoorbeeld niet toegelaten.

4. Extra hygiënemaatregelen
We voorzien extra hygiënemaatregelen en ook materiaal daarvoor: zeep, reinigingsproducten, handgel,
papieren handdoeken, handschoenen, …
We vragen om voor je kind de volgende zaken mee te geven:
• Mondmasker: nodig voor contact met mensen van buiten de eigen bubbel, bv. openbaar vervoer
• Papieren zakdoeken (geen stoffen zakdoeken!)
• Eventueel handgel
• Extra warme kleren (want buiten spelen = bye bye virus!)
• …

PRAKTISCHE INFO

Experts raden aan om na het kamp minstens een week niet in contact te komen met andere mensen,
zeker niet als die mensen een risicoprofiel hebben. Ook snel wisselen tussen jeugdactiviteiten –
bv. andere vakantiekampen, speelplein, enz. – wordt afgeraden. Voorzie dus best een week tussen twee
activiteiten.

Bij vragen of bezorgdheden kan je contact opnemen en mailen naar info@chirosintjob.be
We zullen alle vragen bundelen. We hebben nog heel wat praktische zaken uit te werken/uit te zoeken. Dit
vraagt tijd. We houden jullie zeker op de hoogte!
Vermits de leiding nu in hun examenperiode zit, willen we jullie vragen om hen hun rust te gunnen. Zo
kunnen ze zich voor de volle 100% focussen op hun examens. Vanaf juli zijn zij ook terug beschikbaar voor
de nodige vragen of bezorgdheden.

Tot slot nog enkele praktische zaken:
•

Alle leden (inclusief Wemel en Ribbel) zullen in tenten slapen en hebben dus een veldbed nodig.

•

TITO/KETI/ASPI: 2- en 3-daagses mogen tot nader orde niet plaatsvinden. Dat wil ook zeggen dat
een trekkersrugzak niet nodig is.

•

Hoe het brengen en halen precies zal verlopen en op welke tijdstippen dit zal gebeuren, wordt later
nog gecommuniceerd per afdeling.

Definitieve inschrijving.
Indien jullie het nog steeds zien zitten om met ons op kamp te gaan kan je de inschrijving definitief maken
door de betaling in orde te brengen.
Aangepaste prijs:
•
•

90 euro voor alle leden (behalve ASPI’s)
125 euro voor ASPI’s

Gelieve het kampgeld VOOR 19 juni 2020 te storten op het Chiro rekeningnummer
751-2009352-37 ( IBAN: BE35 7512 0093 5237- BIC:AXAB BE 22)
Met duidelijke vermelding van KAMP 2020 + voornaam + achternaam kind + afdeling
Wanneer u drie of meer kinderen hebt die meegaan, betaalt u voor de twee oudsten de volledige prijs. Voor de anderen
betaalt u € 15 minder. (Grote broer of zus die leiding is telt niet mee als derde kind.)

Bedankt voor jullie begrip en vertrouwen. We maken er een geweldig kamp van!
Hopelijk tot op zomerkamp!!
Speelse Chirogroet
De leiding en vb’s van Chiro Sint Job

