JOEPIE! Wij mogen op kamp!
Eindelijk kregen we afgelopen vrijdag het nieuws dat de kampen
deze zomer mogen doorgaan. We zijn als leidingsploeg volop in de
weer met het aanpassen van onze draaiboeken.
Normaal gezien zouden wij een kampavond hebben kunnen
organiseren om jullie alle informatie over de kampen te geven
maar dit zal jammer genoeg niet doorgaan. Begin juli krijgen jullie
een uitgebreid document per tak met daarin specifieke informatie
over de kampen wat betreft het thema… Nadien zullen wij ook digitale informatiemomenten
voorzien waarop jullie als ouder vragen kunnen stellen aan de leiding van jullie zoon/dochter over
het kamp.
Vragen over de coronamaatregelen voor de kampen mogen jullie altijd naar de groepsleiding
sturen (groepsleiding@28zaoeja.be).
Wanneer de kampboekjes naar jullie verzonden worden zullen jullie ook een uitgewerkt
document ontvangen zodat jullie heel gedetailleerd kunnen opvolgen op welke vlakken wij ons
allemaal gaan aanpassen.
Hieronder enkele informatie die wij jullie nu alvast kunnen meegeven.
1. Wie mag meegaan op kamp?
Iedereen mag mee. Maar er moet wel met sommige zaken rekening gehouden worden:
- Behoort een deelnemer tot een risicogroep? Dan mag die meedoen aan de activiteit of
het kamp als hij toestemming heeft van de ouders, voogd (bij chronische ziektes onder
controle door medicatie) of mits toestemming van de huisarts.
- Was je ziek vóór de start (minimaal 5 dagen terugtellen) van de activiteit of tijdens de
activiteit? Dan mag je niet (meer) deelnemen! Dat geldt voor iedereen die betrokken is:
kinderen, jongeren, begeleiders, kookouders, enzovoort.
Het is de verantwoordelijkheid van ouders om geen zieke kinderen mee te laten gaan op kamp.
Dit geldt uiteraard niet voor chronische ziektes die onder controle gehouden kunnen worden met
medicatie.
Net zoals andere jaren zullen wij ook van jullie verwachten om medische fiches in te vullen. Deze
worden binnenkort verzonden samen met het kampboekje.
Scouts & Gidsen Vlaanderen voorziet ons van een stappenplan ‘Wat te doen bij zieke
deelnemer’. Dit wordt momenteel nog uitgewerkt dus dit sturen wij jullie later door zodat jullie
ook op de hoogte zijn. Als leiding kunnen wij terecht bij een kamppermanentie voor vragen en
twijfels.
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2. Wat gaat er anders zijn dit jaar op kamp?
Bubbel van 50 personen
We hebben het voordeel dat elke tak, behalve de jogivers en givers, dit jaar op een apart terrein
zit. Hierdoor moet enkel de oudste groep in 2 aparte bubbels leven. Sowieso was er voor beide
takken al apart materiaal en een aparte kookploeg.
Hygiëne
- Handen worden gewassen voor en na het eten (ook tussendoortjes), voor en na elke
activiteit, voor en na het verlaten van het terrein, bij gebruik van materialen, bij
niezen/hoesten, na elk toiletbezoek…
- +12-jarigen dragen een mondmasker indien ze in contact komen met externen
o Aangezien de wolven zowel met 11 als 12-jarigen zijn wordt bij hen verwacht dat
iedereen dit ook draagt op die momenten zodat er geen onderscheid is tussen de
leeftijden en het voor iedereen hetzelfde is.
o We vragen daarom aan de leden vanaf wolven en leiding om mondmaskers te
voorzien.
§ We hebben graag herbruikbare. Dus ga aan de slag met je naaimachine en
je creatieve brein en loop met het coolste masker rond op de momenten
dat het moet!
• Indien je liever toch wegwerpbare hebt kan dit natuurlijk ook.
• Ons voorstel: 5 mondmaskers meenemen (waarvan 1 bij vertrek) ,
allemaal in een apart afsluitbaar zakje. Zo kan een herbruikbaar
mondmasker nadien in het afsluitbare zakje bewaard worden.
- Keukenhanddoeken mogen maar 1x gebruikt worden: we zullen dus tijdens het kamp ook
naar een wasserij gaan
- Leiding voorziet voldoende handzeep… We vragen dat elk lid en eigen klein flesje
alcoholgel meeneemt in de toiletzak.
o Wij zullen zelf als groep hier ook in voorzien, maar als elk lid ook nog een beetje
voor zichzelf bij heeft komen we zeker toe!
o Alcoholgel zal NOOIT het handen wassen vervangen
- In het station dragen ouders, leiding en leden vanaf wolven een mondmasker.
o Dit geldt ook bij het binnenbrengen van bagage…
- Op kamp zijn wij natuurlijk zoveel mogelijk buiten.
o De afgesloten ruimtes worden zoveel mogelijk verlucht en gereinigd. Wij volgen
hierbij het stappenplan dat opgesteld werd om infrastructuur te reinigen.
- Indien iemand ziek wordt op kamp (eender welke symptomen) zullen de ouders opgebeld
worden en dienen zij hun zoon/dochter te komen ophalen.
Activiteiten
- Het aanbod van activiteiten gaat anders zijn maar plezier, sport en spel staan nog steeds
centraal!
- Er wordt zoveel mogelijk op het kampterrein gebleven
- Geen 2-daagse
- Rust speelt een belangrijke rol in de bestrijding van het virus. Dit wordt voldoende
ingepland.
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Indien we uitstappen ondernemen (bv: naar het bos, naar een provinciaal domein…) dan
houdt de hele bubbel zich aan de geldende samenlevingsregels.
o Indien er contact is met externen dienen leiding en +12-jarigen een mondmasker
te dragen.

Administratie
- Zoals eerder vermeld krijgen jullie binnenkort een medische fiche die ingevuld dient te
worden
- Wij voorzien daarnaast als leiding contactlogboeken. Dit geeft de contacten weer tussen
deelnemers.
o In deze contactlogboeken voorzien we:
§ Een overzicht van de leden per bubbel
§ Een overzicht van contacten met personen van buiten de bubbel en welke
voorzorgsmaatregelen hierbij genomen worden
§ Als je met meerdere bubbels op kamp zit (jogivers en givers): Een duidelijk
overzicht van de maatregelen die je nam om het contact tussen bubbels te
vermijden.
Maaltijden
- Onze foeriers zitten ook mee in de bubbel van 50 personen.
- Zij zetten zich maximaal in voor handhygiëne
- Wanneer er maaltijden bereid worden waarbij toch veel contact nodig is (bv: fruitsla,…)
dan dragen zij handschoenen en mondmaskers.
3. Tot besluit
Hierboven lezen jullie al de voornaamste informatie over hoe wij onze kampen gaan organiseren.
Dit werd gebaseerd op het ‘Zomerplan jeugdbewegingen’ dat jullie via deze link kunnen
terugvinden. Sommige zaken dienen ook nog door hen aangevuld te worden. Indien wij updates
krijgen geven wij die ook door aan jullie.
Zoals eerder vermeld zullen de kampboekjes begin juli naar jullie verzonden worden.
Maar indien jullie al andere praktische vragen of twijfels hebben dan mogen jullie dit altijd aan
ons laten weten. Voor ons is het zelf natuurlijk ook nog wat zoeken. Maar wij geloven erin dat wij
er via de nodige aanpassingen en extra planningen er nog steeds een heel leuk kamp van kunnen
maken!
Heel veel scoutseske groetjes,
De groepsleiding,
Arno, Winke & Lotte
groepsleiding@28zaoeja.be
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