Giverkamp
19 - 31 Juli
sart-Lez-Spa
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Inleiding
Echte badass patsers, dat willen we worden op 13 dagen. De givers zullen uitdagingen
aangaan en beetje bij beetje meer patser worden. Hiernaast gaan enkelen hun (voor)totem
krijgen en ontbreken natuurlijk klassiekers als een kookdag en 24u-spel niet. Het wordt een
kei cool, graaf, leuk kamp!! geloof je ons niet? Wacht maar!

Algemene informatie
In- en uitladen camion
Op zondag 18 juli worden alle givers die meegaan op kamp vanaf 10u tot ten laatste
17u verwacht op de Macadam om de camion mee in te laden. De givers die niet
meegaan op kamp zijn ook altijd welkom om een handje te helpen.
De bagage kan je binnenbrengen op dezelfde dag tussen 10u en 17u. Voor het
middageten neem je zelf een lunchpakket mee.
Iedereen is deze dag aanwezig! Als je er om een of andere reden toch niet kan
geraken, vragen wij om dit op voorhand te laten weten aan de leiding.
Na het kamp moet de camion natuurlijk ook terug uitgeladen worden. Dus bij het
aankomen op de Macadam, blijft iedereen nog even om de camion uit te laden.
Wanneer dit gebeurd is, houden we jullie niet langer tegen om terug naar huis te
gaan.
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Kuisdag en verloren voorwerpen
Een nadeel aan het kamp is dat alles behoorlijk vuil wordt. Vandaar dat we elk jaar
een dag na het kamp een kuisdag houden om alle tentzeilen, piketten, potten,
pannen, … nog eens goed te kuisen. En dat is ook dit jaar niet anders. Op de kuisdag
kan je altijd eens rondkijken tussen de verloren voorwerpen wanneer je iets bent
verloren op kamp.
Hiervoor spreken we af op zondag 1 augustus van 10u tot ten laatste 17u. Vergeet
zeker geen lunchpakket. Ook vandaag wordt iedereen verwacht! Want vele handen
maken licht werk!

Inschrijven
Ben je na deze fantastische kampavond helemaal verkocht om mee met ons op
patseravontuur te gaan? Schrijf je dan in door voor 30 juni via deze link:
https://www.28zaoeja.be/inschrijvingenkamp. Het inschrijvingsgeld (€140) is te
storten op BE64 7895 2999 2052 (+ vermelding naam giver). Kijk zeker nog eens het
online medisch fiche na! Gelieve hier eerlijk in te zijn, indien er nog iets zou wijzigen,
horen we dit ook graag natuurlijk! Alvast bedankt om dit zo snel mogelijk in orde te
brengen!
Indien jullie na de kampavond toch nog
enkele vragen hebben, dan mogen jullie ons
gerust aanspreken!

Vertrek en aankomst

Voor het vertrek spreken we af op 19 juli
om 7u30 in Berchem Station met een
lunchpakket. Neem zeker ook je
identiteitskaart en, indien nodig, je
medicatie mee. Dit alles gebeurt uiteraard
in piekfijn uniform! Zorg dat je ook zeker een lunchpakket en een koek/drankje
meeneemt want dit belooft een zware dag te worden.
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Op 31 juli eindigt het kamp en mag u uw giver komen ophalen in Berchem Station
rond 17u, verdere info volgt nog. Daarna rijden we samen door naar de Macadam
om met iedereen de camion uit te laden en met de volledige groep samen te sluiten.

Post
Kaartjes kan u sturen naar het adres van de eigenaar van het veld waar
we verblijven:
BREDO Jean-Paul
Scouts 28 zaoeja, naam lid
Givers
Pont le page 6
4845 SART-LEZ-SPA

Alle givers krijgen op kamp 3 kaartjes met postzegels. Ze kunnen ook altijd kaartjes en
postzegels bijkopen.
Verder zouden we ook nog willen vermelden dat het niet de bedoeling is dat er
ouders of andere familieleden/kennissen langskomen op het kampterrein. Dus ook al
bent u toevallig in de buurt, houd u nog even in en wacht het einde van het kamp af
om uw zoon of dochter terug intens te kunnen begroeten.

Wat bij ongevallen?
Een verbrande vinger, in een mierennest gaan zitten, buikpijn, u kan niet snel genoeg
bij de HUDO zijn … Voor al deze zaken hebben wij steeds onze EHBO- koffer bij de
hand. Stel dat er iets erger voorvalt, twijfelen wij er niet aan om professionele hulp in
te schakelen. Uiteraard brengen wij de ouders van de gewonde meteen op de
hoogte. Wij willen hier nog even aanhalen de medische fiche met zorg in te vullen.
Moest er op het thuisfront iets ernstig gebeuren, kan u de leiding
bereiken op volgende noodnummers:
Seppe Fieuws (Spiesbok): +32 488 41 41 54
Wannes Baghuis (Meeuw): +32 471 44 02 17
Dries Vandermeeren (fourier): +32 478 78 65 09
Jelle Vermeulen (fourier): +324 723 568 26
Gelieve eerst naar de fouriers te bellen, aangezien de leiding niet altijd bereikbaar is.
Kan u ons niet bereiken, aarzel dan niet om een voicemail in te spreken en dan bellen
we u zo snel mogelijk terug!
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Wat neem je mee?
Givers, het is heel tof/lief dat je mama je gerief wilt inpakken,
maar doe dit a.u.b. zelf. Op die manier weet je exact wat je bij
hebt.
!TEST AL JE MATERIAAL OP VOORHAND!
We vragen om al het gerief te tekenen.
Kledij
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Lange broeken, shorten en/of rokjes
Ondergoed
T-shirts
Warme truien
Zwemgerief (jongens: zwemshort EN zwemslip,
meisjes: bikini of badpak)
Sokken (2 paar uniform)
Regenjas
Speelschoenen, laarzen
Verkleedkledij
Eventueel waterschoenen, we zitten bij een rivier
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Slaapgerief (in trekkersrugzak)
● Matje of luchtmatras + pomp (GEEN VELDBED!)
● Slaapzak
● Pyjama
● Knuffel

Toiletgerief (in trekkersrugzak)
● Washandjes + handdoeken
● Jullie hoeven geen shampoo of zeep mee te nemen. De leiding zorgt voor
milieuvriendelijke zeep.
● Tandpasta + tandenborstel
● Zonnecrème
● Borstel/kam
● Wasbadje + wasspelden
● Dit alles in een toiletzak!

Allerlei
● Linnenzak voor de vuile was (geen plastiek!)
● Zaklamp
● Medicatie + instructies
● Adressen om kaartjes te sturen + pen (eventueel extra papier/postzegels)
● Eventueel muggenmelk
● Zakmes (enkel als je ermee weet om te gaan)
● Tijdschriften
● Pet + zonnebril
● Badmuts
● !3 slechte keukenhanddoeken!
● 2 gamellen
● beker
● Vork, mes, lepel
● 5 droog verpakte mondmaskers
● Tocht rugzak

Mag niet mee
● Gsm, psp, gameboy, wii, xbox, playstation, Nintendo 64,
Nintendo DS, iPad, iPod, iPhone, Smartphone, …
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● Snoep (als we dit vinden is dit voor de leiding)
● Dure kledij of juwelen
● Extra eten of drank

CORONA MAATREGELEN
Om ervoor te zorgen dat het kamp zo veilig mogelijk zal verlopen zijn er wel enkele
maatregelen waar we ons tijdens het kamp aan zullen moeten houden. Om alles
overzichtelijk te houden, maken we hieronder even een overzicht van de
belangrijkste zaken.

Wie mag er mee op kamp?
Alle givers die de drie dagen voorafgaand aan het kamp geen enkel
ziektesymptoom vertoonden, mogen mee op kamp. Als iemand binnen de
gezinsbubbel besmet is en/of in quarantaine verblijft, gelden de bijhorende
maatregelen ook voor deelnemers van het kamp. Zolang iemand in het gezin in
isolatie verblijft, mag je dus niet mee op kamp.
Een vaccinatie of negatieve test is voorlopig geen voorwaarde om op kamp te
mogen vertrekken.

Bubbels
Het staat vast dat we met sowieso bubbels van 50 leden, exclusief leiding en
foeriers, op kamp mogen vertrekken. Dit aantal zal zelfs opgetrokken worden naar
100 leden, op voorwaarde dat op 25 juni 60% gevaccineerd is en er op intensieve
zorg minder dan 500 bedden bezet zijn.
Binnen deze bubbel dienen we geen mondmaskers te dragen en geen afstand te
bewaren. Contact buiten de bubbel moeten we absoluut vermijden en indien dit toch
nodig is, houden we dit duidelijk bij in een contactenlogboek.
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Dit jaar is er geen 'bubbeltermijn' van 7 dagen. Dat wil dus zeggen dat je in theorie
van de ene op de andere dag op een ander kamp mag vertrekken. Uiteraard
rekenen we hier wel op ieders gezond verstand.

Hygiëne
Net zoals vorig jaar, dienen we op kamp opnieuw extra aandacht te besteden aan
algemene hygiëne. Dat wil dus zeggen dat we de givers doorheen de dag
regelmatig zullen vragen hun handen te wassen, zoals bijvoorbeeld voor en na
iedere maaltijd, tussen de activiteiten, na toiletbezoeken, enzovoort.
We proberen zoveel als mogelijk water en zeep te gebruiken, maar in sommige
situaties zullen we ook alcoholgel moeten gebruiken. Ook zullen wij zeker reserve
mondmaskers

meenemen,

maar we zullen ook vragen om toch enkele

mondmaskers met je giver mee te geven.

Activiteiten
We plannen net zoals vorig jaar ook wat extra rustmomenten in, omdat voldoende
slaap cruciaal is bij het op peil houden van ons immuunsysteem.
We organiseren zoveel mogelijk op ons eigen terrein, maar een dagtocht en een
uitstap naar een leuke activiteit is toegestaan en staat ook op onze planning.
Uiteraard houden we ons tijdens de uitstap aan de geldende maatregelen, die tijdens
de activiteit van toepassing zullen zijn.

Vervoer
Naar goede gewoonte gaan we ook dit jaar met de trein naar onze kampplaats. Alle
info over het vertrek vind je verder in dit boekje. Om een vlot verloop van onze reis te
garandere zullen we ook op voorhand onze treinplaatsen reserveren. Zo zal onze
groep een aparte wagon toegewezen krijgen en komen zo weinig mogelijk in contact
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met anderen. Zowel op het perron als op de trein geldt de regel van mondmaskers
voor leden ouder dan 12 jaar.

Carpoolen
Als je graag carpoolt met andere ouders en dus meerdere leden vervoert, gelden er
ook enkele specifieke maatregelen. Als ouder dien je sowieso een mondmasker
te dragen als je kinderen van een ander gezin vervoert. Bij het carpoolen dienen
ook leden van 12 jaar of ouder een mondmasker te dragen, dit zal dus wél gelden
voor alle givers. Als je eigen kinderen in één bubbel zitten, mogen er ook kinderen
van diezelfde bubbel mee. Behoren jouw kinderen tot twee of meerdere bubbels
dan kunnen geen andere leden mee in de auto.

Wordt er iemand ziek tijdens het kamp?
Om risico’s te beperken zullen we elke zieke giver of leiding naar huis moeten
sturen, ongeacht of de symptomen suggestief zijn voor corona. Indien we een
vermoeden van corona hebben zullen we de persoon in kwestie meteen in
quarantaine plaatsen en de ouders contacteren. Hij of zij zal dan zo snel mogelijk
opgehaald moeten worden en een COVID test bij de huisarts laten doen. In
afwachting van het testresultaat zullen we elk contact met externen vermijden en
extra alert zijn.
Bij een negatief testresultaat hervatten we het kamp zoals ervoor. De zieke in
kwestie mag pas terugkeren als hij of zij 3 dagen volledig symptoomvrij is.
Bij een positief testresultaat volgen we de noodprocedure, opgesteld door Scouts
en Gidsen Vlaanderen. Deze noodprocedure is jammer genoeg nog niet
beschikbaar, we brengen jullie op de hoogte, zodra wij deze hebben ontvangen.
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Wordt er iemand ziek na het kamp?
Wanneer een giver of leiding ziek wordt na het kamp zal na bevestiging van corona
contact-tracing worden opgestart. Zij zullen dat inschatten of de andere leden en
leiding al dan niet een risico lopen.

Vaccinaties
We houden er rekening mee dat leiding of foeriers tijdens het kamp kunnen
opgeroepen worden voor hun vaccinatie. Momenteel is er nog maar weinig
informatie over de mogelijkheid om je vaccinatie-afspraak te verplaatsen of de
adviezen daarover in verband met jeugdwerk. Heen-en-weer gaan voor een
vaccinatie is toegestaan, maar uiteraard dienen we ons aan de geldende
maatregelen te houden. Uiteraard bereiden we ons ook voor op eventuele
bijwerkingen van het vaccin, maar gelukkig hoeven de givers zelf zich hier (nog)
geen zorgen over te maken.

Wij kunnen haast niet langer wachten tot dit bangelijk kamp van start gaat! Hopelijk
jullie ook.
Groetjes!
Spiesbok, Meeuw, Vink & Nachtegaal
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Al een kleine glimp van ons scoutskamp:
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