
Dag ouder, 
 
Ondanks het positieve nieuws zal het kamp er dit jaar wel anders uitzien dan we gewoon zijn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DE BELANGRIJKSTE MAATREGELEN 
 
1 Zieke leden en leiding blijven thuis 

Wie ziek is of in de vijf dagen voor kamp symptomen heeft - hoesten, verstopte neus, koorts, diarree, 
keelpijn, moeilijk ademen - blijft verplicht thuis.  
 
Experts hebben een lijst opgesteld met risicogroepen (zie bijlage). Behoort je kind tot een van die 
risicogroepen? Dan heeft uw kind de toestemming en een attest van een dokter nodig om mee te 
mogen op kamp. 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.  
 
 
2 Wordt er iemand ziek op kamp? 

Als er tijdens het kamp iemand ziek wordt, volgen we het stappenplan dat daar door de jeugdsector en 
de overheid voor 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 

De chirogroepen die op kamp gaan worden verdeelt in bubbels van maximaal 50 deelnemers. Wij, chiro 
Bobo, hebben geluk dat we momenteel op kamp gaan met net geen 50 deelnemers. Dit wil zeggen dat 
ons kamp ui 1 bubbel zal bestaan. Zo’n bubbel bestaat zowel uit leden, leiding, kookies als tp’s. Binnen 
een bubbel mag er normaal gespeeld, geslapen en gegeten worden.  
 
 
4 Extra hygiënemaatregelen 

Tijdens het dagprogramma herhalen we regelmatig de vaste routine van de handhygiëne. Het handen 
wassen zal nu meer dan ooit gebeuren op kamp. We plannen momenten in voor en na elke maaltijd en 
activiteit. Dit geldt voor alle deelnemers uit onze bubbel. We gaan er ook zeker op toekijken dat het 
handen wassen op een correcte manier gebeurd.  
 
 

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 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.  
 



5 Activiteiten op kamp 

Zoals een normaal chirokamp worden de meeste activteiten in de buitenlucht georganiseerd.  
 
Bij het ondernemen van uitstappen zoals de dagtocht houdt de hele bubbel zicha an de geldende 
samenlevingsregels met betrekking tot mondmaskers, afstand en hygiëne maatregelen. Wij gaan op 
voorhand nagaan welke maatregelen van toepassing zijn bij een uitstap naar een bepaalde locatie. Ook 
gaan wij vooraf in overleg met externe partners hoe aan alle maatregelen voldaan kan worden. Als we 
een uitstap ondernemen, gaan we er voor zorgen dat alle deelnemers weten dat ze bepaalde 
voorzorgsmaatregelen zullen moeten nemen bij het verlaten van het kampterrein.  
 
 
6 Hygiënisch materiaal  

We voorzien extra hygiënemaatregelen en ook materiaal doorvoor: zeep, reinigingproducten, handgel, 
papieren handdoeken, handschoenen, enzovoort. Het is dus niet nodig om je kind extra materiaal mee 
te geven. Als u dit toch zou doen, let er dan op dan u geen stoffen zakdoeken of stoffen mondmasker 
meegeeft.   
 
 
7 Praktische info voor kamp 

Voor de bagage binnen te brengen, doen we het anders dan de jaren hiervoor. Je zal een bepaald 
tijdsvak krijgen om de bagage binnen te brengen. Het is wel aangeraden om als ouder een mondmasker 
te dragen wanneer u het chiro terrein betreedt.  
• maandag 20/07 tussen 17u en 18u: ribbels en speelclub. 
• maandag 20/07 tussen 18u en 19u: rakwi’s en tito’s.  
• maandag 20/07 tussen 19u en 20u: keti’s en aspi’s. 
 
De dag van het vertrek is het toegestaan om als ouder uw kind uit te zwaaien, maar opnieuw vragen wij 
om dan een mondmasker te dragen van zodra u op het terrein komt.  
 
 
7 Praktische info na kamp 

Als je uw kind komt ophalen na het kamp, gaan de valiezen per afdeling verspreid staan op het terrein 
met als kenmerk een gekleurd lintje. Op deze manier kunnen wij het best de afstand bewaren en het 
kamp veilig aflsuiten. Vergeet als ouder geen mondmasker te dragen wanneer je het terrein betreedt.  
 
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 wissel tussen jeugdactiviteiten wordt 
afgeraden. Voorzie dus best een week tussen twee activiteiten. 
 
 
 
 
Bij vragen of bezorgdheden kan je contact opnemen met groepsleider, Mattis. (tel. 0479/87.26.73) 
Bedankt voor jullie begrip en vertrouwen. We maken er een geweldig kamp van! 
 
 
Hopelijk tot zomerkamp 
 
Speelse chirogroet 
De leiding van Chiro Bobo.  


