
De belangrijkste maatregelen 
Om het kriebelkrantje te beginnen, lijsten we eerst alle maatregelen en 

aanpassingen op die van kracht zijn op het kamp dit jaar. Lees deze aandachtig en 

probeer ze ook al aan uw kind duidelijk te maken.  

 

 

 

 

 

1. Zieke leden en leiding blijven thuis 

Wie ziek is of in de vijf dagen voor het kamp symptomen 

heeft - hoesten, verstopte neus, koorts, aanhoudende 

diarree, keelpijn, moeilijk ademen – kan helaas niet 

deelnemen aan het kamp. 

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. 

Experts hebben een lijst opgesteld met risicogroepen. 

Wij rekenen op uw eerlijkheid als ouder. Is uw kind ziek? Laat hem/haar dan 

thuis en geef dit op tijd door aan de leiding. In dat geval betalen we het 

inschrijvingsgeld volledig terug na afgifte van een doktersbewijs. 

2.  Wordt er iemand ziek op kamp? 

Als er tijdens het kamp iemand ziek wordt, volgen we het 

stappenplan van de noodprocedure dat door de 

jeugdsector en de overheid opgesteld is. Zieke leden 

moeten naar huis. We willen u dus vragen om tijdens het 

kamp beschikbaar te blijven om uw kind op te halen indien 

dit nodig zou zijn. 

 

 

 

 

 

Deze maatregelen werden opgesteld door de jeugdsector, in samenspraak met 

virologen en experten. Deze maatregelen zijn dan ook opgelegd vanuit KSA 

Nationaal. We krijgen het vertrouwen van de Veiligheidsraad om een kamp te 

organiseren en willen dit dan ook respecteren. We vragen van jullie ook om de 

maatregelen die op kamp van kracht zijn na te leven! Op die manier kunnen we er 

een geslaagd kamp van maken.  

 

https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/Risicogroepen%20pediatrie%20NL%20FINAL.pdf


3. Op kamp in contactbubbels 

We delen onze groep op in twee bubbels. Deze bubbels 

bestaan uit maximaal 50 deelnemers, inclusief leiding, 

leden en kookploeg. Dit wil ook zeggen dat de leiding 

gescheiden zal slapen. Binnen de bubbel mag er samen 

gespeeld, geslapen en gegeten worden, zonder social 

distance. Tussen de verschillende bubbels is er zo weinig 

mogelijk contact. We eten, slapen en wassen ons op 

aparte, afgescheiden plaatsen. We voorzien voldoende 

afstand en als het niet anders kan, dragen we 

mondmaskers. Handen wassen en andere hygiëne blijven 

belangrijk! 

De bubbels worden verdeeld naar leeftijdsgroep. Zo zal er 

een -12 (Leeuwkes, Pagadders & Rojo’s) en een +12 

(Knimmers, Sjo’ers, +16) bubbel zijn op kamp. 

Dus in het kort: 

 Binnen de bubbel = Geen social distance nodig  

 Tussen de twee bubbels = Bubble distancing 

Broers en zussen die tot een andere bubbel behoren, zullen dus ook GEEN 

direct contact met elkaar hebben op kamp. Voorzie dus voldoende eigen 

materiaal per kind. Tandpasta, shampoo kan niet uitgewisseld worden. Houd 

hier rekening mee bij het inpakken van de bagage. 

In functie van contacttracing houden we aanwezigheidsregisters, een 

contactlogboek en medische fiches voor, tijdens en na het kamp bij.  

4. Extra hygiënemaatregelen  

Dit jaar zal hygiëne een bijzondere aandacht krijgen tijdens het kamp. Daarvoor 

investeren we in extra zeep, ontsmettingsmiddel, handgel, papieren 

handdoeken, zakdoekjes, mondmaskers,… 

We vragen wel aan de leden om zelf ook een aantal zaken te 

voorzien: 

 Eigen mondmasker (enkel +12 leden)  

 Papieren zakdoeken! (geen stoffen!) 

 Persoonlijke tube handgel 

 Extra warme kleren en regenbestendige kledij. We zullen 

veel in de buitenlucht spelen, om dat daar het virus veel minder kans 

maakt om te verspreiden.  



5.  Voor en na kamp 

Wij vragen u om uw kinderen de dagen voor kamp niet naar 

andere jeugdactiviteiten te sturen zoals speelplein,… of om 

veel contacten te hebben met andere personen. 

Na kamp raden experts aan om minstens een week niet in 

contact te komen met andere mensen, zeker niet als die 

personen binnen een risicogroep vallen. Ook snel wisselen 

tussen jeugdactiviteiten – bv. andere vakantiekampen, 

speelplein, enz. – wordt afgeraden. Voorzie dus best een 

week tussen twee activiteiten.  

Moest uw kind na kamp toch ziek worden? Bel dan best uw huisarts en meld 

dit onmiddellijk aan ons!  

 

6. Extra infomoment 

Wij voorzien een extra infomoment op 

zaterdag 13 juni om 19:30u. Deze zal 

doorgaan in de vorm van een online 

webinar, waarbij we de belangrijkste 

maatregelen zullen toelichten en krijgen 

jullie de kans om bijkomstige vragen te 

stellen. U ontvangt hierover binnenkort 

een mail met de nodige informatie over 

het bijwonen van de webinar.  

 


