
Beste ouders 

Zoals jullie wel weten zal het kamp er dit jaar een beetje anders uitzien. 
Toch zullen we proberen er een onvergetelijk kamp van te maken!  

Via deze brief willen we jullie op de hoogte brengen van een aantal 
maatregelen die we zullen nemen dit kamp. Het is belangrijk om te weten 
dat de maatregelen opgesteld werden door de jeugdsector, in 
samenspraak met de virologen. We zijn door Chiro nationaal goed 
geïnformeerd over hoe we ons kamp op een veilige en verantwoorde 
manier kunnen laten doorgaan. We willen deze maatregelen dan ook 
graag respecteren.  

Belangrijke maatregelen: 

1. Deelnemersvoorwaarden 

Wie ziek is of in de vijf dagen voor het kamp symptomen heeft (hoesten, 
koorts, diarree, verstopte neus, keelpijn, moeilijk ademen) blijft verplicht 
thuis. We zouden het fijn vinden mochten jullie de temperatuur van jullie 
kind vanaf vijf dagen voor kamp dagelijks te meten. Breng deze waarden 
dan mee op de dag van vertrek. Ook tijdens kamp wordt dagelijks de 
temperatuur gemeten.  

Experts hebben een lijst opgesteld met risicogroepen. Deze kunnen jullie 
terug vinden op de website van Chirojeugd Vlaanderen. Behoort je kind tot 
één van die risicogroepen? Dan heeft het de toestemming en attest nodig 
van de huisarts om mee te mogen op kamp. We rekenen op u, als ouder, 
om dit in orde te brengen.  

We snappen dat dit strikt is, maar het is zeer belangrijk. Daarom rekenen we 
op jullie eerlijkheid. Als jullie je kind meesturen, wil dat zeggen dat jullie de 
voorwaarden erkennen en respecteren.  

Als iemand niet mee mag op kamp, is dat geen gemakkelijke beslissing. 
Dat begrijpen we. Toch is het een belangrijke regel. Dit voor zowel de 
gezondheid van het kind zelf als voor de gezondheid van de andere 
kinderen.  



2. Wat bij ziekte op kamp? 

Via de jeugdsector en de overheid hebben wij een stappenplan 
ontvangen. Deze zullen we volgen bij ziekte. Zieke leden moeten naar huis. 
Daarom willen we vragen om tijdens het kamp steeds beschikbaar te zijn 
om, indien nodig, jullie kind te komen halen.  

3. Op kamp in contactbubbels 

Jullie hebben het misschien al zien passeren, we mogen op kamp in 
bubbels van maximum 50 personen. Ook wij zullen ons in bubbels moeten 
verdelen.  

Maar geen paniek! Alle leden en leiding zitten in éénzelfde bubbel. Enkel de 
kookploeg zal een aparte bubbel vormen.  

4. Bagage 

Ook het inleveren en ophalen van de bagage zal er dit jaar een beetje 
anders uitzien. Hieronder volgen enkele afspraken.  

De bagage van SPEELCLUB en RAKWI worden binnengebracht op dinsdag 7 
juli tussen 18u en 20u.  

De bagage van TITO’S en KETI’S/ASPIRANTEN worden binnengebracht op 
woensdag 8 juli tussen 18u en 20u.  

BELANGRIJK: 

• Er mag slechts één ouder de bagage komen brengen + ZEKER GEEN 
GASTEN MEEBRENGEN 

• Deze ouder moet VERPLICHT een mondmasker dragen 
• Gelieve de ingevulde medische fiche + 2 klevertjes van de mutualiteit 

mee te brengen  
• Ouders van 2 gasten uit verschillende groepen (bv. Rakwi’s en tito’s) 

moeten uiteraard niet twee dagen komen. Zij mogen beide bagages 
binnenbrengen op dinsdag 7 juli.  

Ophalen van bagage gebeurt opnieuw in twee tijdsloten. Ook hierbij gelden 
dezelfde regels als voor het binnenbrengen van de bagage.  



De bagage van SPEELCLUB en RAKWI worden opgehaald op vrijdag 24 juli 
tussen 18u en 19u. 

De bagage van TITO’S en KETI’S/ASPIRANTEN worden opgehaald op vrijdag 
24 juli tussen 19u en 20u.  

5. Vertrek  

Volgende afspraken worden gemaakt i.v.m. het vertrek van de gasten: 

• We verzamelen aan de voorkant van het station op 13 juli om 7u45.  
• Ouders en kinderen boven de 12 jaar dienen een mondmasker te 

dragen.  
• Er zal per groep een verantwoordelijke zijn. Gelieve uw kind aan te 

melden bij deze verantwoordelijke.  
• We snappen dat ouders graag hun kind uitzwaaien. Gelieve tijdens 

het wachten wat afstand te nemen 
• Vergeet zeker niet het ingevulde blaadje met de temperatuur-

metingen mee te brengen.  

6. Extra mee te nemen op kamp 

Hieronder volgt een lijst met wat er extra dient meegenomen te worden:  

• Mondmaskers in de handbagage: elk lid boven de 12 jaar dient 3 
herbruikbare mondmaskers mee te brengen in aparte verpakking. 
Deze kunnen tijdens kamp gesteriliseerd worden.  

• 8 keukenhanddoeken. 
• Papieren zakdoeken i.p.v. stoffen zakdoeken  
• Alle leden met handzeep meehebben in hun bagage en 

ontsmettingsgel in hun handbagage. Zet hier zeker je naam op want 
alles dat je niet gebruikt krijg je terug mee naar huis 

7. Communicatie tijdens het kamp 

Wij zullen jullie dagelijks op de hoogte houden van de gebeurtenissen op 
kamp via de facebookpagina van Chiro Sint-Jozef. Het zal dus zeker niet 
nodig zijn om dagelijks een berichtje te sturen of te bellen naar de leiding.  

 



8. Na het kamp 

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. 

 

We snappen dat dit veel is, maar we willen er als Chiro alles aan doen om 
Covid-19 buiten ons kamp te houden.  

Bedankt voor jullie begrip en vertrouwen. We maken er een geweldig kamp 
van! 

Vele Chirogroetjes 

De leiding  

 

 

Gelieve dit strookje mee te brengen wanneer u de bagage komt afgeven 
(staat ook in het slagske) 

 

 

Ouders van ................................................................................................................................. verklaren deze 
maatregelen goed te hebben doorgenomen. Wij erkennen de maatregelen 
en zullen ze respecteren.  

 

Handtekening ouder: 

 

 

 


